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کلیات-فصل اول:قوانین

اموس مردم وظیفـه دینـی و ملـی    دفاع از استقالل و تمامیت ارضی و نظام جمهوري اسالمی ایران و جان و مال و ن          -1ماده
هر فرد ایرانی است و در اجراي این وظیفه کلیه اتباع ذکور دولت جمهوري اسالمی ایران مکلـف بـه انجـام خـدمت وظیفـه            

باشند و هیچ فرد مشمول خدمت وظیفه عمومی را جزء در موارد مصرحه در ایـن قـانون      عمومی برابر مقررات این قانون می     
.عاف کردتوان از خدمت منمی

قانون اساسی واحد بسیج مستضعفین سپاه پاسداران انقالب اسالمی موظف اسـت در اسـرع         151با توجه به اصل      -1تبصره
این آمـوزش  . وقت امکانات آموزش نظامی اتباع اناث دولت جمهوري اسالمی ایران با رعایت کلیه موازین شرعی فراهم نماید           

.براي اناث الزامی نیست
ت آموزش و پرورش موظف است با همکاري واحد بسیج مستضعفین سپاه پاسداران آموزشهائی را که زمینـه                  وزار -2تبصره

هاي آموزشی مقاطع تحـصیلی راهنمـائی و دبیرسـتان پـیش بینـی          ساز آمادگی دفاعی است طبق موازین اسالمی در برنامه        
هـاي  این آموزش الزامی براي دختران در زمینـه . رندشرایط در امر آموزش نظامی دانش آموزان الویت دا  معلمان واجد . نماید

.دفاع غیرنظامی خواهد بود
کثر ظرف مدت سه ماه توسط وزارتین سپاه پاسداران انقالب اسـالمی و آمـوزش و پـرورش          اآئین نامه اجرائی این تبصره حد     

.تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید
شـود مـشمول مقـررات    سـالگی مـی  19ین ماه سالی که طی آن سـال وارد سـن   هر فرد ذکور ایرانی از اول فرورد      -2ماده

.خدمت وظیفه عمومی خواهد شد
تابع مندرجات اولیه اولین شناسنامه بودهسن مشموالن و افراد تحت تکفل از لحاظ خدمت وظیفه و معافیت از آن             -3ماده

.ی معتبر نخواهد بودبه عمل آمده باشد از لحاظ وظیفه عمومهر گونه تغییري که بعدًا
ایـن  41مـاده  1تبـصره طبق نظریـه شـوراي پزشـکی منـدرج در      (در صورتی که اختالف بین سن واقعی مشمول          -تبصره

.سال باشد، طبق نظر شوراي پزشکی عمل خواهد شد5و سن مندرج در شناسنامه اولیه بیش از ) قانون
:شرح زیر استه کلیه مشموالن بسال است و مراحل آن براي 30خدمت وظیفه عمومی -4ماده
مـاه  18تواند این مدت را تـا  دوره ضرورت دو سال و در صورتی که مشموالن مازاد بر نیاز باشند شوراي عالی دفاع می -الف

.تقلیل دهد
.سال8دوره احتیاط -ب
.سال10دوره ذخیره اول -ج
.سال10دوره ذخیره دوم -د

گـردد و  در مراحل احتیاط و ذخیره از تاریخ پایان خدمت دوره ضرورت محاسبه مـی      تاریخ شروع و پایان خدمت     -1تبصره
.سالگی تجاوز نخواهد کرد50در هر حال تاریخ خاتمه آن از سن 

.در مواقع ضرورت و بسیج همگانی ممکن است افراد مشمول این قانون تا سن شصت سالگی نیز احضار شوند-2تبصره
بـه خـدمت اعـزام    1363ماده نسبت به مشموالنی مجري است که از اول فـروردین مـاه سـال    مفاد بند الف این    -3تبصره

.شوند
شـوند و پـس از فراگـرفتن آموزشـهاي     کلیه مشموالن قادر به خدمت و بالمانع به خدمت دوره ضرورت اعزام مـی    -5ماده  

تعیـین ترتیـب تقـدم    . انجام خواهند داد نظامی الزم بقیه خدمت دوره ضرورت را در نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی ایران              
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براي استفاده از مشموالن مزبور در هر یک از سازمانهاي نظامی و انتظامی و نحوه سهیمه بندي آنها توسـط سـتاد مـشترك           
.رسدارتش جمهوري اسالمی تهیه و به تصویب شوراي عالی دفاع می

امی از مشمولین هر دوره به وسیله کمیسیونی انجام خواهد        تعیین تعداد سهیمه هر یک از نیروهاي نظامی و انتظ          -1تبصره
.گرددشد که از نمایندگان نیروهاي مزبور و به ریاست رئیس اداره وظیفه عمومی تشکیل می

تواند مشمولین مورد نیاز خود را در هر دوره طبق ضوابط خاص پذیرش سـپاه             سپاه پاسداران انقالب اسالمی می     -2تبصره
دفترچه آماده به خدمت در حد سهمیه تعیین شده انتخاب و قبل از تاریخ اعزام آنان لیست اسـامی آنهـا را                 از بین دارندگان  

.گیرنداین مشمولین براي انجام خدمت وظیفه عمومی در اختیار سپاه قرار می. به اداره وظیفه عمومی اعالم نماید
اساسی پرسنل کـادر ثابـت و وظیفـه خـود را بنـا بـه                قانون 147نیروهاي نظامی و انتظامی موظفند طبق اصل         -3تبصره

درخواست دولت براي امور تولیدي، عمرانی، تحقیقاتی، آموزشی، بهداشتی و درمانی با رعایت کامل موازین عدل اسـالمی در     
.حدي که به آمادگی رزمی آنها آسیبی وارد نیاید در اختیار دولت قرار دهند

هـاي  هـا و اصـالحیه  شوراي انقـالب و الحاقیـه  24/9/58ی، درمانی و بهداشتی مصوب  قانون خدمت نیروهاي انسان    -6ماده  
نیازمندیهاي نیروهـاي  تأمینبعدي آن ابقاء و مشمولین مذکور در آن قانون پس از طی دوره آموزش مقدماتی نظامی بعد از           

.دهندسال در وزارت بهداري انجام می5مسلح ادامه خدمت را تا 
شوراي انقالب ابقـاء و  27/2/58عافیت فارغ التحصیالن مرکز تربیت معلم از خدمت وظیفه عمومی مصوب        قانون م  -7ماده  

مشمولین مذکور در آن قانون پس از طی دوره آموزش مقدماتی نظـامی بقیـه خـدمت مقـرر در آن قـانون را در آمـوزش و                        
.پرورش انجام خواهند داد

زشگاه فنون هواپیمائی به شـرط سـپردن تعهـد و انجـام ده سـال خـدمت و         داوطلبان شغل معلمی خلبانی در آمو      -8ماده  
داوطلبان شغل تکنیسینی هواپیما در این آموزشگاه به شرط سپردن تعهـد و انجـام دوازده سـال خـدمت از انجـام خـدمت                     

.وظیفه معاف خواهند بود
کـش و سـازمان      ان و شرکت ملی نفت    دانشجویان دوره چهارساله آموزشی شرکت کشتیرانی جمهوري اسالمی ایر         -9ماده  

سال خدمت در شرکتهاي مذکور پس از طـی دوره آمـوزش مقـدماتی و    10بنادر و کشتیرانی به شرط سپردن تعهد و انجام      
.تخصصی در نیروي دریائی و بر روي عرشه ناوهاي نیروي دریائی از انجام بقیه خدمت دوره ضرورت معاف خواهند بود

زیر در مورد مشمولین وظیفه عمومی مستلزم ارائه مدرك دال بر رسیدگی به وضع مـشمولیت آنـان از                انجام امور    -10ماده  
.باشدباشد و فتوکپی مدرك ارائه شده از جمله منضمات ضروري پرونده متشکله میاداره وظیفه عمومی می

.شرکت در آزمایشات رانندگی و اخذ گواهینامه-الف
ات دولتـی و  مؤسـس هـا و  اي کشاورزي و صنعتی و دامداري و مـسکن از طریـق وزارتخانـه       دریافت هر گونه وام و کمکه      -ب

.وابسته به دولت و نهادهاي قانونی
.کاندیدا شدن جهت انتخابات مجلس شوراي اسالمی و سایر شوراها و انجمنهاي قانونی-ج
.وزارتخانه مربوطههاي تحصیلی دیپلم و باالتر ازتحویل اصل گواهینامه یا پایان نامه دوره-د
.صدور پروانه کسب و اجاره اشتغال و عضویت در شرکتهاي تعاونی-ه
.ثبت هر گونه نقل و انتقال غیر قهري اموال به طور مستقیم و غیرمستقیم در دفاتر اسناد رسمی-و
. دریافت مستمري از سازمانهاي دولتی و وابسته و نهادهاي قانونی-ز
سسات دولتـی و وابـسته بـه دولـت و     ؤها و م  در وزارتخانه ) رسمی،پیمانی،روزمزد و خرید خدمت   (استخدام به هر صورت      -ح

.نهادهاي قانونی و شرکتهاي دولتی
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در مواردي که ضرورت یا حرج ایجاب کند که معامالت مشمول ثبت گردد، مانند اموال مـشترك کـه عـدم ثبـت          -1تبصره
تشخیص موضـوع بـه عهـده محکـم     . گردد، ثبت اموال مشمول بالمانع است   اموال مشمول موجب زیان مالی بر شرکاء دیگر         

.صالحه است
باشـد، بـه قـوت خـود بـاقی      سایر اموري که در دیگر قوانین منوط به روشن شدن وضعیت خدمتی مشمول مـی           -2تبصره

.است
یت خـدمت دوره ضـرورت   در زمان جنگ و بسیج همگانی در صورت لزوم کسانی که به علتی در زمان صلح از معاف        -11ماده

.اند، نیز به خدمت احضار و از حقوق و مزایاي مشمولین دوره احتیاط هم طبقه خود استفاده خواهند نموداستفاده نموده
ات دولتی و نهادهاي قانونی و سازمانی وابسته بـه دولـت کـه خـدمت دوره وظیفـه                   مؤسسکارگران و مستخدمین     -12ماده

به کار اولیه خود اشتغال خواهند یافت و کارفرما یا مسئولین مربوطـه       مجدداًز پایان خدمت    پس ا  می دهند عمومی را انجام    
.مکلفند آنان را به کار اولیه خود بگمارند

ات خصوصی کارفرما یا مسئولین مربوطه در صورتی مکلفند آنان را به کار اولیه خود بگمارنـد کـه             مؤسسدر مورد    -1تبصره
.سئله شرط شده باشددر قرارداد استخدام این م

آئین نامه اجرائی این ماده توسط وزارتین کشور و کار و امور اجتماعی و سازمان امور اداري و اسـتخدامی کـشور                -2تبصره
.وزیران خواهد رسیدهیأتتهیه و به تصویب 

ثابت اسـتخدام شـوند   ها و آموزشگاههاي نظامی انتظامی براي خدمت در کادر   مشموالنی که با طی دوره دانشکده      -13ماده
مدت تحصیل آنها جزء خدمت دوره ضرورت محسوب خواهد شد و اگر مدت تحصیل از دو سال کمتر باشد، از دوره خـدمت              

.می شودآنان به نسبت کسري خدمت تا ده سال جزء خدمت دوره ضرورت محسوب 
که قبل از نیل بـه درجـه بـا پایـان دوره     آن عده از محصلین مرکز آموزشی کادر ثابت نیروهاي نظامی و انتظامی            -1تبصره

مستعفی یا اخراج شوند دو سال خدمت دوره ضرورت را بدون احتساب مدت قبلـی انجـام              ) در مورد کمیته و سپاه    (آموزشی  
در صورتی که محصلین به علت بیماري یا عدم صالحیتی که ناشی از اعمال ارادي آنـان نباشـد برکنـار گردنـد                  .خواهند داد 

.جزء خدمت دوره ضرورت آنان محسوب خواهد شدمدت تحصیل
افسران و همافران و درجه داران کادر ثابت و اعضاء ثابت سپاه پاسداران و کمیته انقالب اسالمی در صـورتی کـه                  -2تبصره

به موجب مقررات استخدامی مربوطه از خدمت مستعفی یا اخراج شوند مدت تحصیل آنان قبل از نیـل بـه درجـه یـا پایـان            
خدمت دوره ضرورت محسوب نخواهد شد و اگر بعد از نیل بـه درجـه یـا پایـان     جزء) در مورد کمیته یا سپاه (ره آموزشی   دو

دوره آموزشی از خدمت مستعفی یا اخراج گردند و مدت خدمت آنان از دو سال کمتر باشد و بقیه خـدمت دوره ضـرورت را                      
.تا دو سال با درجه سربازي وظیفه انجام خواهند داد

سال خدمت در نیروهاي نظامی و انتظامی اسـتخدام شـوند پـس از    9مشموالنی که بعنوان کارمند رسمی با تعهد  -14ماده
در مـی باشـد  سـال  6مدت تعهد مزبور در نقاط بـد آب و هـوا           . انجام تعهد مزبور از خدمت دوره ضرورت معاف خواهند شد         

ند مـدتهاي  می باشکه داراي مدرك فوق دیپلم به باال در این دو رشته صورتیکه کارمندان فوق الذکر از گروه پزشکی و فنی         
.سال خواهد بود4سال و 6فوق به ترتیب 

ها یـا  انتزاع قسمت مربوطه از نیروهاي نظامی و انتظامی به یکی از وزارتخانه    به علت آن عده از کارمندان فوق که        -1تبصره
ي و هالل احمر یا نهادهاي قانونی منتقل شوند، بقیه مـدت تعهـد خـود را در      سازمانهاي دولتی و وابسته به دولت یا شهردار       

.سازمان جدید انجام خواهند داد
سازمانهاي استخدام کننده کارمندان مشمول فوق موظفند در طول مدت خدمت مورد تعهد به کارمنـدان مزبـور           -2تبصره

.آموزش نظامی عمومی بدهند
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انجام خدمت مورد تعهد بنا به تشخیص نیرو یا سازمان مربوطه به عللی خارج از اعمـال  کارمندان فوق که قبل از  -3تبصره
5ارادي خود از خدمت برکنار شوند، در صورتیکه مدت خدمت آنان در نقاط عادي و بد آب و هـوا و حـداقل بـه ترتیـب بـه         

کمتر از مدتهاي مـذکور خـدمت نمـوده    سال بالغ گردد، از انجام خدمت دوره ضرورت معاف خواهند بود و چنانچه     3سال و   
ماه خدمت دوره ضرورت انجام خواهند داد و در هر حال خدمت دوره ضرورت این قبیل            4باشند به ازاء هر یک سال کسري        

.ماه نخواهد بود4از کارمندان کمتر از 
سـال  5ره ابتدایی و با تعهد    اي که حین انجام خدمت دوره ضرورت با داشتن حداقل گواهینامه دو           سربازان وظیفه  -15ماده

سـال از خـدمت   2خدمت پیمانی براي خدمت در مشاغل سازمانی مورد نیاز نیروهاي نظامی و انتظامی استخدام گردند، تـا          
آنان در صورت انجام تعهد به منزله خدمت دوره ضرورت محسوب خواهد شد و در صورتیکه قبل از خاتمه تعهد به هر علـت                  

برکنار گردند، چنانچه مشمول معافیتهاي قانونی نباشند بدون احتساب مدت تعهد انجام شـده بقیـه           از خدمت مستعفی و یا    
.خدمت دوره ضرورت را برابر قانون انجام خواهند داد

هاي ارتش جمهوري اسالمی ایـران نـسبت   طبق آئین نامهمی شوندکلیه مشموالنی که وارد خدمت دوره ضرورت         -16ماده
فرماندهی کل نیروهاي مسلح جمهـوري اسـالمی   (و نظام جمهوري اسالمی و قانون اساسی و مقام رهبري به انقالب اسالمی  

.سوگند وفاداري یاد خواهند کرد) ایران
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احضار براي دوره ضرورت-فصل دوم:قوانین

الی دفـاع و فرمـان فرمانـدهی کـل نیروهـاي            در مواقع ضروري ممکن است بنا به مقتضیات یا پیشنهاد شوراي ع            -17ماده
سال به خـدمت ادامـه    2مشمولین وظیفه عمومی دوره ضرورت بیش از        ) مقام معظم رهبري  (مسلح جمهوري اسالمی ایران     

برابـر خـدمت اضـافی از ادوار خـدمت     2سال از خدمت مرخص شوند که در صورت اول به میـزان  2داده و یا قبل از خاتمه    
.می شوداحتیاط و ذخیره کسر آنان در دورهاي

به وضع مشموالن خدمت وظیفه عمـومی یکـسال قبـل از اعـزام بـه خـدمت دوره ضـرورت یعنـی در سـالی کـه               -18ماده
.رسیدگی خواهد شدمی شوندسالگی 19مشموالن در آن سال وارد سن 

ي روشـن نمـودن وضـع       پـس از انتـشار آگهـی احـضار موظفنـد بـرا             مـی رسـند   سـالگی    19کسانی که به سـن       -19ماده
معرفی نماینـد و در صـورتیکه در خـارج از محـل تولـد           مشمولیتشان به سازمان وظیفه عمومی محل تولد مراجعه و خود را          

.به سازمان وظیفه عمومی محل اقامت خود مراجعه کنندمی تواننداقامت داشته باشند 
دولت جمهوري اسـالمی ایـران در کـشور محـل اقامـت      مشموالن مقیم خارج از کشور باید به نمایندگی کنسولی یا سیاسی  

.خود و در صورت نبودن آن به نزدیکترین نمایندگی کنسولی یا سیاسی دولت جمهوري اسالمی ایران مراجعه کنند
خـود را  مأموریـت اداره ثبت احوال هر محل مکلف است صورت اسامی متولدین ذکور شهرستان یا بخشهاي حوزه     -20ماده

نـسخه تهیـه و تـا اول آذرمـاه هـر سـال بـه          4عد باید به وضع مشمولیت آنان رسیدگی شود، بطور تفکیک در            که در سال ب   
.مراجعی که براي رسیدگی به امر وظیفه عمومی تعیین شده و یا خواهد شد تسلیم کنند
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رسیدگی-فصل سوم : قوانین

بخشها مسئول رسـیدگی بـه امـور    مراجعی که در هریک از مرکز شهرستانها و  حوزه هاي وظیفه عمومی تهران و        -21ماده  
.جمهوري اسالمی ایران انجام خواهند نمودوظیفه عمومی محل می باشند زیر نظر ژاندارمري

بنـا بـه   کـل در امـر وظیفـه عمـومی بـوده و     رئیس اداره وظیفه عمومی از نظر سازمانی معاون فرمانده ژاندارمري    -1تبصره
.تصویب وزیر کشور تعیین می گرددنهاد فرمانده ژاندارمري جمهوري اسالمی ایران وپیش

بخشنامه ها و اطالعیه هایی را کـه بـه نحـوي بـه     رئیس اداره وظیفه عمومی موظف است کلیه دستورالعمل ها و     -2تبصره
شورایی که باشـرکت نماینـدگان وزارت       انتظامی و مراجع قضائی مرتبط باشند و اموراجرائی مربوطه را در          نیروهاي نظامی و  

رئـیس اداره وظیفـه عمـومی    نظـر یک دادیار به نمایندگی دیوان عالی کشور زیرکشور، ستاد مشترك، ستاد مرکزي سپاه و   
.تشکیل می شود، هماهنگ نماید

ن وظیفـه   نمایندگان کنسولی دولت جمهوري اسالمی ایران در کشور هاي خـارج مـسئول اجـراي مقـررات قـانو                   -22ماده
خود می باشند و موظفند به وضع مـشمولیت آنـان رسـیدگی کـرده و    مأموریتعمومی نسبت به مشموالن مقیم حوزه هاي    

.نتیجه اقدامات را از طریق وزارت امور خارجه به اداره وظیفه عمومی اعالم دارند
از ترك تحصیل یـا فـراغ از تحـصیل       پس  که براي ادامه تحصیل به خارج از کشور مسافرت می کنند          مشموالنی -23ماده  

از کـشور مـسافرت   همچنین مشموالنی که پس از احضار به خدمت طبق آئین نامه اجرائی این قانون به طور موقت به خارج           
می کنند در پایان مدت تعیین شده باید جهت رسیدگی به وضع مشمولیتشان خـود را بـه سـازمان وظیفـه عمـومی داخـل          

.کشور معرفی کنند
ی مرکـب از اشـخاص زیـر       هیـأت مرکز شهرستانها و بخشها توسـط       به وضع مشموالنی که ادعاي تکفل نمایند در       -24ماده  

:رسیدگی می شود
.نماینده اوبخشدار محل یا-الف
.نماینده اورئیس سازمان وظیفه عمومی محل یا-ب
.نماینده دادگاه،وجود دادگاه صلحدر صورت نبودن دادسرا وشهرستان ونماینده دادستان-ج
.شوراي مربوطهشهرستان یا شوراي اسالمی بخش یا شهر به معرفینفر از نمایندگان شوراي اسالمییک-د

او که مدعی کفالت مشمول نسبت به خود هستند ادعا نمایند که حقـی  که مشمول یا افراي از بستگاندرصورتی-25ماده  
یا رئـیس اداره وظیفـه      فرمانده رده سازمانی باالتر او    یارسیدگی و  هیأتازآنان تضییع شده است همچنین هریک از اعضاي       

رسـیدگی  هیـأت رسیدگی اعتراض نمایند و پرونده مـشمول در  هیأتصادره از رأي عمومی می توانند با ذکر دلیل موجه به    
.اعتراض استیر قابلاین قانون قطعی و غ29مزبور به استثناي موارد منطبق باماده رأي هیأتتجدید نظر مطرح و

.سربازي مانع اعزام مشمول به خدمت وظیفه نمی باشدرأي اعتراض به

رسیدگی تجدید نظر در سازمان وظیفه عمومی تهران و مرکـز هنگهـا و گردانهـاي مـستقل ژانـدارمري بـا              هیأت-26ماده
:می شودشرکت اشخاص زیر تشکیل 

.فرماندار یا معاون او-الف
فه عمومی تهران رئیس سازمان یا جانشین او، در هنگها و گردانهاي مستقل ژاندارمري فرمانده هنگ یـا        در سازمان وظی   -ب

.گردان مستقل یا معاون آنها
.دادستان شهرستان یا یکی از دادیاران-ج
.فرمانده سپاه شهرستان یا قائم مقام وي-د
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.یک نفر به انتخاب شوراي اسالمی شهرستان مربوطه-ه
.تشکیل جلسات با دو سوم اعضاء و تصویب با کثریت مطلق آراء اعضاء خواهد بود26و 24در مورد موارد -27ماده
رسـیدگی  هیـأت تجدید نظر معلوم شـود کـه نظـر    رأي هیأتسال از تاریخ صدور5ظرف حداکثردر صورتی که  -28ماده

اشد که در وضـع مـشمول مـوثر باشـد پرونـده بـه       نظر منطبق با اصول و قوانین جاري نبوده و اهمیت آن به حدي ب           تجدید
قطعـی و الزم  هیـأت هاي رسیدگی تجدید نظر ارجاع خواهد شد و نظر این    هیأتوسیله رئیس اداره وظیفه عمومی به یکی از         

.االجراء است
در صورتی که در حین انجام خدمت دوره ضرورت مشمول یا یکی از کسان تحـت تکفـل او ادعـاي کفالـت کنـد                   -29ماده

فرماندهان و روساي مربوطه مکلفند مراتب را به حوزه هاي وظیفه عمومی یا گروهانهاي اعزام کننده مـشارالیه اعـالم دارنـد        
.رسیدگی مطرح و تصمیم مقتضی اتخاذ شودهیأتکه در اسرع وقت وضع مشمول در 

ه در موقع احضار و در طـول مـدت    که غیبت نداشته باشد مگر اینک      می شود به ادعاي کفالت مشموالنی رسیدگی      -30ماده
غیبت و حین رسیدگی حائز شروط معافیت کفالت بوده باشند که در این صـورت ایـن قبیـل مـشموالن از معافیـت کفالـت          

)55با در نظر گرفتن ماده . (استفاده خواهند کرد
ی بـر معافیـت از خـدمت در    اي مبنـ رئیس اداره وظیفه عمومی یا نماینده او در صورتیکه دالئـل و مـدارك مثبتـه       -تبصره

.براي یک دوره دستور عدم اعزام صادر نمایدمی توانندپرونده موجود باشد 
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معافیتها-فصل چهارم:قوانین

معافیت تحصیلی·

معافیت پزشکی·

معافیت کفالت ·

معافیت فرزندان خانواده شهداءو ایثار گران ·
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معافیتها-فصل چهارم:قوانین
معافیت تحصیلی-بخش اول

هنرآموزاندانش آموزان چهارساله آخر متوسطه ووسراهادانش آموزان دانش-31ماده
معـادل متوسـطه   طـرف مراجـع صـالحیت دار   ازآموزشگاههاي فنی وحرفه اي که ارزش تحصیلی دیپلم آنهـا      وهنرستانها

حـین تحـصیل بـه    درات آموزش عالی اگر   مؤسسوهنرجویان دانشگاهها دانشجویان و ل نمایند و  کامل شناخته شده تحصی   
.اعزام به خدمت دوره ضرورت معاف خواهند بودزمانی که به تحصیالت خو ادامه دهند ازسن مشمولیت برسند تا

طبـق ضـوابط شـوراي مـدیریت     طبقه خـود یا اعزام همطالب علوم دینی که قبل از رسیدن به سن مشمولیت و    -32ماده
مـدت تحـصیل مـی تواننـد از مزایـاي      نماینده رسمی آن در شهرستانها به تحـصیل اشـتغال ورزنـد در       یاحوزه علمیه قم و   

.یا نماینده آن خواهد بودشوراي مدیریت وارزشیابی میزان تحصیل با.قانون استفاده کنند31ماده
بـه ترتیـب هماننـد مـشموالن     گذرانـده باشـند  سال دوره خـارج را  6حداقل  یامشموالن دیپلمه که دوره سطح و     -تبصره

فـوق  چنانچه بدون دیپلم دورهاي مذکور را گذرانده باشند هماننـد مـشموالن فـوق دیـپلم و      دکتر خواهند بود و   لیسانس و 
.ی باشنددر هر صورت طالبی که به درجه اجتهاد نایل گردند همانند مشمولین دکترا ملیسانس می باشند و

هنر جویان و دانشجویان و طالب علـوم دینـی موکـول بـه گـواهی      صدور کارت معافیت تحصیلی دانش آموزان و -33ماده
.مدت اعتبار آن یکسال تمام استاشتغال به تحصیل آنان از طرف مقامات صالحه بوده و

28/8/1370مصوب قانون خدمت وظیفه عمومی 33و 31تفسیر قانونی مواد ((

موضوع استفسار
عمومی، دانشجویان دانشگاه پیام نور مـشمول معافیـت تحـصیلی از خـدمت     هقانون خدمت وظیف33و 31آیا براساس مواد    

یا نه؟می شوندعمومی هوظیف
مجلسهنظری
الی در ها و مؤسسات آموزش عـ و همچنین عبارت دانشگاه33و 31دانشجویان در مواد هبا توجه به اطالق کلم    واحده ماده
از جملـه  ((هـاي کـشور  ، معافیت تحصیلی موضوع این قانون شامل کلیه دانشجویانی است که در هر یک از دانشگاه        31ماده

ند البته رعایت زمان متناسب با تعـداد واحـدهاي درسـی هـر مقطـع دانـشگاهی       می باشمشغول تحصیل )) دانشگاه پیام نور 
.ها الزامی استکلیه دانشگاهبرحسب نظر وزارت فرهنگ و آموزش عالی براي 

شنبه مورخ بیست و هشتم آبان مـاه یـک هـزار و سیـصد و     علنی روز سههواحده در جلسمادهتفسیر قانونی فوق مشتمل بر    
.))شوراي نگهبان رسیده استتأییدبه 6/9/1370هفتاد مجلس شوراي اسالمی تصویب و در تاریخ 

یا فـراغ از  طالب علوم دینی مشمول به محض ترك تحصیل یا اخراج وجویان و هنرجویان و دانش  دانش آموزان و   -34ماده
.تحصیل باید براي انجام خدمت دوره ضرورت خود رامعرفی کنند

نـشانی ورشـته تحـصیلی بـه طـور         با ذکر مشخـصات کامـل و      مقامات مسئول مکلفند صورت اسامی این قبیل مشموالن را        
.فه عمومی محل ارسال دارندبه سازمان وظیتأخیربدون انفرادي و

یـا فـراغ از   کشور تحصیل می کنند پس از ترك تحـصیل و   مشموالنی که با داشتن معافیت تحصیلی در خارج از         -1تبصره
.ظرف یکسال خود را به سازمان وظیفه عمومی مربوط در داخل کشور معرفی کنندحداکثرتحصیل موظفند 
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ظـرف  حـداکثر رزش تحصیل این قبیل مشموالن را از تاریخ تسلیم مدارك مقامات مسئول حسب مورد موظفند ا   -2تبصره
.مراتب را به اداره وظیفه عمومی اعالم کننددو ماه تعیین و به آنها تسلیم و

داشتن برگه آماده به خدمت یا برگ معافیت موقـت از خـدمت دوره ضـرورت در مـسابقه        مشموالن دیپلمه که با    -35ماده
مـی تواننـد   ات آموزش عالی داخل کشور قبول شده تازمانی که به تحصیل اشتغال دارند،    مؤسسا  ی ههاورودي یکی از دانشگا   

این معافیت فقط بـراي یـک بـار داده    -از معافیت تحصیلی استفاده نمایند مشروط به اینکه داراي غیبت غیر موجه نباشند              
.خواهد شد

آمـوزش عـالی   بنا به گـواهی وزارت فرهنـگ و  قررات این قانون و   فارغ التحصیالن دیپلمه در صورتی که از نظر م        -36ماده
وزارت فرهنـگ و تأییـد حائز شروط اشتغال به تحصیل در خارج از کشور باشند و ادامه تحصیل آنان در رشـته هـاي مـورد                  

.ت کنندآموزش عالی باشد می توانند با استفاده از مقررات معافیت تحصیلی بزاي ادامه تحصیل به خارج کشور مسافر
دانش آموزانی که قبل از سن مشمولیت بخواهند در خارج از کشور ادامه تحصیل دهنـد در صـورتی کـه مـورد                    -37ماده  
.معافیت تحصیلی براي ادامه تحصیل در خارج از کشور استفاده نمایندازوزارت آموزش و پروش باشد می توانندتأیید

ثابت دولت جمهوري اسـالمی ایـران در خـارج از کـشور     مأمورینور و فرزندان    ایرانیان مقیم خارج از کش     فرزندان -تبصره  
هستند تا اخذ دیپلم از مقررات این ماده مستثنی بوده و ادامـه  تحت کفالت و یا والیت قانونی آنها  قانوناًکهکسانیهمچنین

.المانع خواهد بودوزارت فرهنگ و آموزش عالی بتأییدتحصیل آنان در رشته هاي عالی و دانشگاهی با 
آمـوزش  پرورش و فرهنگ وسپاه آموزش و،دفاع،اجرائی مواد این بخش از طرف وزارتخانه هاي کشور   آئیننامه -38ماده  

گذاشـته خواهـد    به موقع اجرا  تصویب و بکسب نظر از شوراي مدیریت حوزه علمیه قم و اداره وظیفه عمومی تهیه و             عالی و 
.شد
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معافیتها-فصل چهارم:قوانین

معافیت پزشکی-بخش دوم 
استعداد جسمی و روانـی بـه چهـار دسـته بـه شـرح زیـر                مشموالن خدمت وظیفه عمومی از نظر وضع مزاجی و        -39ماده

: تقسیم می شود
.کسانی که از نظر جسمی و روانی سالم و قادر به انجام خدمت هستند-1
و یا ابتال به بیماري از سالمتی کامل برخوردار نبوده اما قادر به انجام خـدمت در امـور غیـر    کسانی که به علت نقص عضو     -2

.رزمی می باشند
.قادر به انجام خدمت دوره ضرورت نیستندسانی که به علت عدم رشد یا ابتال به بیماري موقتًاک-3
ی به طور دائم قادر به انجام خـدمت دوره ضـرورت        یا ابتال به بیماري جسمی و یا روان       مشموالنی که به علت نقص عضو و      -4

.نیستند
نحوه طبقه بندي مشموالن و طرز معاینه و ضوابط پزشکی آنها به موجب آئـین نامـه معاینـه پزشـکی مـشموالن               -1تبصره

کـشور، دفـاع و سـپاه   ،خدمت وظیفه عمومی خواهد بود که وسیله ستاد مشترك تهیه و به تصویب وزارتخانه هاي بهـداري                
.پاسداران انقالب اسالمی خواهد رسید

در مـشاغل غیـر رزمـی نیروهـاي نظـامی یـا انتظـامی        این ماده که براي انجام خـدمت 2مشموالن موضوع بند    -2تبصره
، آن قسمت از برنامه آموزش عملی و نظامی را که به تـشخیص کمیـسیون پزشـکی مرکـز آمـوزش        می شوند اختصاص داده   

.آنان منافات داشته باشد انجام نخواهند دادنیروهاي مسلح با سالمتی
قادر به انجام خدمت دوره ضرورت نباشند براي مـدتی کـه شـوراي    به مشموالنی که به علت ابتال به بیماري موقتًا     -40ماده

م پزشکی تعیین می نماید و در هر حال متجاوز از یک سال نخواهد بود معافیت موقت پزشکی داده خواهد شد و در سـال دو   
در صورت ادامه بیماري به همان نحو اقدام و چنانچه در سال سوم نیز قادر به انجام خدمت نباشند به طـور دائـم از خـدمت                

.دوره ضرورت معاف خواهند شد
مشموالن پزشک فقط در صورتی معاف دائم از خدمت دوره ضرورت شناخته می شـوند بـه قـادر بـه اشـتغال بـه                -1تبصره

آن تعداد از مشمولین خدمت دوره ضرورت پزشک که از سالمتی کامل برخوردار نیـستند لـیکن قـادر                 . حرفه طبابت نباشند  
خـدمت سـنگین معـاف    به خدمت دوره ضرورت اعزام می گردند و برابـر نظـر شـورا هـاي پزشـکی از                ،به طبابت می باشند   

.خواهند شد
ان صلح به علـل پزشـکی یـا تکفـل از خـدمت دوره      در زمان جنگ یا بسیج همگانی می توان افرادي را که در زم     -2تبصره

.ضرورت معاف شده اند نیز به خدمت احضار کرد
نیروهـاي  مشموالن وسیله یک نفر پزشک از نیروهاي مسلح انجام می شود و در صـورت نبـودن پزشـک از      معاینه -41ماده

شـده باشـد اسـتفاده    تأییـد بخشدار محـل  مسلح از پزشکان غیر نظامی که صالحیت آنان وسیله بهداري محل و فرماندار یا           
.خواهد شد

رئیس بهـداري و فرمانـدار   تأییداظهار نظر در مورد معافیت پزشکی مشموالن باید توسط سه نفر پزشک که مورد      -1تبصره
.ي کثریت این پزشکان معتبر استأرمحل باشند انجام شود و

رد نیـاز شـوراهاي پرشـکی موضـوع تبـصره را تعیـین و بـه                 مدیران عامل بهداري هر استان موظفند پزشکان مو        -2تبصره
.فرمانداري محل معرفی نمایند
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در صورتی که مشموالن در حین خدمت دوره ضرورت مبتال به نقص عضو یـا بیماریهـایی شـوند کـه پـس اتمـام         -42ماده
جمهوري اسالمی کـه مـورد     ماه نباشد و طبق نظر شوراي پزشکی بیمارستانهاي نیروهاي مسلح         6مدت معالجه که کمتر از      

سیاسی در نیروي مربوطه هستند قادر به انجام خدمت نباشند از انجـام بقیـه خـدمت دوره ضـرورت معـاف        -عقیدتی   تأیید
.خواهند بود

.آنان محسوب می گرددخدمت دوره ضرورتجزءدوران معالجه مشموالن موضوع این ماده -تبصره
سال به نحوي اطمینان حاصل نمایند که مشمولی با تقلب و دسیـسه         5ومی ظرف چنانچه رئیس اداره وظیفه عم     -43ماده

در معاینه پزشکی معافیت اخذ نموده یا برخالف این قانون و آئین نامه معاینه و معافیـت پزشـکی از خـدمت دوره ضـرورت                        
ن نیروهـاي مـسلح   نفـر از پزشـکا   5معاف تشخیص داده شده از این قبیل مشموالن توسـط شـوراي عـالی پزشـکی کـه از                    

.لجرا استمد و نظر این شورا قطعی و الزم اجمهوري اسالمی ایران تشکیل می گردد معاینه مجدد به عمل خواهد آ
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معافیتها-فصل چهارم:قوانین
معافیت کفالت-بخش سوم

:می باشند مشموالن زیر حسب مورد از انجام خدمت دوره ضرورت معاف-44ماده
.یگانه مراقب و نگهدارنده پدر یا جد یا برادر و یا مادر یا جده یا خواهر که قادر به اداره امور خود نباشد-الف
.یگانه سرپرست و نگهدارنده برادر یا خواهر صغیر-ب
.سالگی مجرد باشد24یگانه سرپرست خواهر مجرد در صورتی که تا سن -ج
رایط اعزام به خدمت یکی از آنان تا خاتمه خدمت دیگري به خدمت دوره ضرورت یا احتیاط اعـزام  برادر واجد ش3یا2از   -د

.ترتیب تقدم در اعزام بر مبناي سن مشمول خواهد بودشد ونخواهد
ـ   ایـن  55فرزند تحت تکفل می باشند تا تصویب و اجراي الیحه مذکور در مـاده          مشمولین غیر غایب که داراي همسر یا      -ه
.ون در زمان صلحقان

.است پس از تصویب و اجراي الیحه مذکور به شرط نداشتن مانع دیگري مشمولین فوق به خدمت اعزام خواهند شدبدیهی
سال متوالی داراي شرایط معافیت موقت از خدمت باشند در پایان سـال  5بندهاي الف و ب چنانچه در   مشموالن -1تبصره

سـالگی خـواهر مـی تواننـد سـاالنه از      24ده خواهد شد و مشمولین بند ج تا پایـان سـن   زمان صلح دا  به آنها معافیت در    5
.معافیت موقت استفاده و سپس به شرط نداشتن مانع دیگري به خدمت اعزام شوند

معینـه بـدون عـذر    مشموالنی که براي انجام خدمت وظیفه عمومی احضار می شوند در صورتیکه در تاریخ هـاي         -2تبصره
)55با توجه به ماده .( می شوندرا معرفی نکنند از معافیت موضوع این ماده محروم موجه خود 

.ملغی شده است-45ماده
ز اعـزام بـه حـوزه وظیفـه عمـومی محـل       امشموالنی که ادعاي کفالت می کنند می توانند مدارك الزم را پـیش      -46ماده

.سکونت خود تسلیم کنند
ین قبیل مشموالن و همچنین تصدیق صحت مندرجات استـشهاد و مـدارك آنهـا بـا     تحقیقات الزم نسبت به ادعاي کفالت ا    

.شهربانی و یا ژاندارمري خواهد بود
نموده باشند به مـشموالن    تأمیننیاز نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی را        ،در هر سال که مشموالن سالم و بالمانع        -تبصره

سال باشند معافیت دائم در زمان صلح داده خواهـد     2معتبر به مدت     و مشموالنی که داراي معافیت موقت و       39ماده   2بند  
.شد
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االثرها خدمت وظیفه عمومیهاي شهدا، معلولین، اسرا، مفقودقانون معافیت یک نفر از فرزندان خانواده

24/9/1366مصوب 

در راه به ثمر رسیدن انقالب اسـالمی و اسـتمرار آن   مشموالنی که پدر یا مادر یا فرزند یا برادر یا خواهر آنان              -واحده ماده
یـا  ) امور شخـصی خـود نباشـد   هجانبازي که طبق نظر شوراي پزشکی بنیاد جانبازان به تنهایی قادر به ادار      (شهید یا جانباز    

نجـام خـدمت نظـام    هاي ذیل از انهادهاي ذیربط باشد، با رعایت تبصرهتأییداالثر شده یا بشوند و مراتب مورد  اسیر یا مفقود  
.عمومی معاف دایم خواهند بودهوظیف

االثرها بودن پدر یا مادر یا فرزند یا برادر یا خواهر مشموالن از سـه سـال تجـاوز    در صورتی که مدت اسارت مفقود -1هتبصر
نصاب سه سـاله،  کرده باشد این قبیل مشمولین از معافیت دائم استفاده خواهند نمود و در غیر این صورت تا رسیدن به حد                

از معافیت موقت یک ساله استفاده خواهند کرد و در هر صورت به ازاء هر سال اسارت منسوبین مشمول مذکور شش مـاه از           
.گرددضرورت وي کسر میهخدمت دور

عافیت مـذکور  االثر، یک نفر از فرزندان یا برادران آنان حسب مورد از م       به ازاء هر شهید یا اسیر یا معلول یا مفقود         -2هتبصر
.نمایداستفاده می

و در صـورت عـدم بلـوغ    می باشداالثر حق اولویت در استفاده از معافیت با فرزند شهید یا معلول یا اسیر یا مفقو               -3هتبصر
.ایداالثر یا معلول از معافیت این قانون استفاده نمبرادر شهید یا اسیر یا مفقودمی توانندفرزند با رضایت مادر یا ولی قهري 

.از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین مغایر با آن ملغی است-4هتبصر
شنبه بیست و چهارم آذرماه یک هزار و سیـصد و شـصت   علنی روز سه   هواحده و چهار تبصره در جلس      مادهقانون مشتمل بر    

.ستشوراي نگهبان رسیده اتأییدبه 2/10/1366و شش مجلس شوراي اسالمی تصویب و در تاریخ 
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آموزش نظامی مشموالن و درجات و حقوق و مزایاي-فصل پنجم :قوانین

ز طـرف سـتاد مـشترك ارتـش و سـتاد مرکـزي سـپاه تنظـیم        ن طبق برنامه و مدت آموزشی کـه ا   کلیه مشموال  -47ماده
.می گردد دوره آموزش مقدماتی نظامی را طی خواهند کرد

پلم جهت طی دوره درجه داري وظیفه به مرکز آموزشـی و فرهنگـی اعـزام و پـس از گذرانـدن         مشموالن فوق دی   -1تبصره
دوره مقدماتی و تخصصی و داشتن سالمت جسمی و روانی و صـالحیت اخالقـی و سیاسـی بـه یکـی از درجـات گروهبـانی          

.داددرجه افرادي وظیفه به خدمت ادامه خواهندوظیفه نائل می شوند در غیر این صورت با
سـازمانهاي  وپایین تر پس از طی دوره مقدماتی با درجه افراد وظیفه بـه خـدمت در نیروهـا      مشموالن دیپلمه و   -2تبصره

.مربوطه مشغول خواهند شد
در انتظامی مجاز خواهنـد بـود تعـدادي از مـشموالن دیپلمـه را           سازمانها ي نظامی و   در موارد ضروري نیروها و    -3تبصره

جهت طـی دوره درجـه داري وظیفـه    ر اساس ضوابط مندرج در آئین نامه اجرائی این قانون انتخاب و    بتخصصهاي مورد نیاز  
.به مرکز آموزشی و فرهنگی اعزام دارند

موفقیـت در آزمایـشهاي آن دارنـدگان دانـشنامه      باالتر پس از طی دوره مقدماتی نظامی و       مشموالن لیسانسیه و   -48ماده
.ایرین به درجه ستوان دومی وظیفه نائل خواهند شدسدکترا به درجه ستوان یکمی و

در صورتیکه مشموالن موضوع این ماده در آزمایشهاي دوره مقدماتی نظامی مردود شوند و یا طبـق نظـر شـوراي      -1تبصره
مرکز آموزشی از لحاظ جسمی مکتبی و اخالقی صالحیت الزم جهت نیل به درجه افسري را نداشته باشند بـراي طـی دوره                  

.داري اعزام خواهند شدجهدر
در صورتی که مشموالن موضوع این ماده در آزمایشهاي دوره آموزشی افسري وظیفه مردود گردنـد یـا از لحـاظ                     -2تبصره

صالحیت نیل به مقام افسري بر حسب تشخیص شوراي مرکز آموزشی مربوط نباشـند بقیـه خـدمت          اخالقی واجد مکتبی و 
.وهبانی وظیفه انجام خواهند دادیکی از درجات گردوره ضرورت را

امنیتی واجـد صـالحیت  در صورتی که مشموالن موضوع این ماده در هریک از مراحل آموزشی به علل سیاسی و     -3تبصره
.مانند افراد وظیفه انجام خواهند دادا نیل به مقام افسري تشخیص داده نشوند بقیه خدمت دوره ضرورت ر

:افراد وظیفه به شرح زیر خواهد بوددانشجویان و دانش آموزان و-درجه داران-حقوق ماهانه افسران-49ماده 
.درجه کادر ثابتحقوق افسران وظیفه به میزان حقوق ثابت ماهانه سال اول افسران هم-الف
:حقوق درجه داران وظیفه-ب
.واحد حقوقی115گروهبان سوم -1
.واحد حقوقی125گروهبان دوم -2
.واحد حقوقی135گروهبان یکم -3
ــدماتی و   -ج ــوزش مق ــدت آم ــه در م ــشجویان وظیف ــوق دان ــدماتی    حق ــوزش مق ــدت آم ــه در م ــوزان وظیف ــش آم دان

.ریال2000تخصصی
.ریال2500حقوق دانشجویان وظیفه در مدت آموزش تخصصی-د

.سال در بودجه وزارت دفاع پیش بینی می شودحقوق ماهانه افراد وظیفه به میزانی است که هر-هـ
مـشمول  هـوا یا انتقـال یـا خـدمت در منـاطق بـد آب و     مأموریتافسران و درجه داران وظیفه درصورت اعزام به   -50دهما

آنان خواهند بود و در صورتی کـه در  مقررات فوق العاده و مزایاي مربوط به افسران و درجه داران کادر ثابت نسبت به حقوق    
مـشغول خـدمت شـوند در شـرایط     ،ز مزایاي قانونی خاص استفاده می کننـد قسمتهائی که پرسنل کادر ثابت آنها ا     یگانها و 

.مشابه از مزایاي مزبور نسبت به حقوق خویش استفاده خواهند کرد



18قوانین و مقررات خدمت وظیفه عمومی

از مقـررات مربـوط بـه بـدي آب و      افسران و درجه داران وظیفه اي که در محل سکونت خود خدمت می نمایند،              -1تبصره
.واهند کردمذکور در این ماده استفاده نخ،هوا

از )نیمـی از مـدت خـدمت   (سربازان وظیفه در غیر زمان جنگ یا بسیج عمومی به طور اجبـار بـیش از یکـسال                    -2تبصره
.هوا خدمت نخواهند کرددر نقاط بد آب وخدمت خود را

اهنگی هوا طبق آئین نامه اي خواهد بود که بـه وسـیله سـتاد مـشترك بـا همـ             طبقه بندي مناطق از نظر آب و       -3تبصره
.استخدامی کل کشور تهیه و تصویب وزیر دفاع برسدسازمان امور اداري و

درجه داران وظیفه اي که بنا به تقاضاي شخصی منتقل می شوند هزینه سفر و فو ق العـاده انتقـال                   به افسران و  -4تبصره
.تعلق نمی گیرد

ق العاده عملیاتی بر طبـق ضـوابطی کـه توسـط         فوبه پرسنل وظیفه اي که در عملیات جنگی شرکت می نمایند،           -51ماده
.سپاه پاسداران تهیه و به تصویب شوراي عالی دفاع می رسد پرداخت خواهد شدوزارتین دفاع و

نحوه استفاده از آن طبـق مقـررات مرخـصی پرسـنل نیروهـاي              میزان مرخصی پرسنل وظیفه در مدت خدمت و        -52ماده
.مسلح جمهوري اسالمی ایران خواهد بود

ذخیره به سبب انجـام وظیفـه   احتیاط و،کسانی که در حین خدمت وظیفه عمومی در هر یک از دورهاي ضرورت    -53ماده
نحوه پرداخـت حقـوق وظیفـه و    یا قیود خدمتی شهید یا فوت یا معلول شوند از لحاظ میزان وو شرکت در عملیات رزمی و     

مستمري آنان حـسب  بت هم درجه می باشند و حقوق وظیفه ومقررات مربوط به پرسنل کادر ثا   مستمري مشمول قوانین و   
.مورد از بودجه وزارتخانه ها یا سازمانهاي مربوطه پرداخت می گردد

در صورتی که مشمولین این ماده قبل از ورود به خدمت وظیفه عمومی از کارمندان دولت یا سـازمانهاي تـابع یـا       -1تبصره
افتی آنان از سازمان مربوطه از میزان حقوقی کـه برابـر ایـن قـانون بـه آنـان تعلـق       وابسته به دولت بوده وآخرین حقوق دری     

.اساس حقوق بیشتر پرداخت خواهد شدارث آنان برمستمري وبیشتر باشد حقوق وظیفه ومی گیرد،
در یافـت کسانی که تا تاریخ تصویب این قانون از بودجه وزارتخانه هـا یـا سـازمانی حقـوق وظیفـه یـا مـستمري         -2تبصره

.می داشته اند حقوق آنان کمکان از همان محل پرداخت خواهد شد
،تا پایان اسارت یا تعیـین تکلیـف  پرسنل وظیفه اي که در حین خدمت وظیفه عمومی اسیر یا مفقود االثر بشوند       -54ماده

:عائله تحت تکفل آنان به ترتیب زیر حقوق دریافت خواهند نمود 
.پس از پایان دوره ضرورت از حقوق هم طبقه دوره احتیاطوق مربوطه ودر دوره ضرورت از حق-الف
.هم طبقه احتیاط و ذخیرهدر دوره ذخیره از حقوق یک درجه باالتر-ب

.شرایط الزم براي اسیر و مفقوداالثر شناخته شدن پرسنل در آئین نامه اجرائی این قانون پیش بینی خواهد شد-تبصره
که با اعزام مشمول قدرت اداره معاش خـود را ا الیحه نحوه کمک به خانواده هاي مشمولینی ر      دولت موظف است  -55ماده

.ماه جهت تصویب به مجلس شوراي اسالمی تقدیم نماید6از دست می دهند تهیه و ظرف مدت 
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احضار در مراحل احتیاط و ذخیره-فصل ششم : قوانین

افراد وظیفه که خـدمت دوره ضـرورت را   یا چند طبقه از افسران و درجه داران و        شوراي عالی دفاع می تواند یک     -56ماده
یا تکمیل آموزش نظامی فراخوانـده  ذخیره خدمت وظیفه عمومی هستند براي تجدید     اند و در دورهاي احتیاط و     انجام داده 

گان همچنـین کـسانی کـه بـه علـل      مهلت معرفی فراخوانـد نحوه احضار و.یا پیشنهاد بسیج همگانی به مقام رهبري بنماید  
ناشی از وضع جسمانی یا اجتماعی یا حساسیت مشاغل آنان ممکن است از فراخوانده شدن براي تجدید یا تکمیـل آمـوزش                 

بـه تـصویب شـوراي عـالی دفـاع     سـپاه تهیـه و  نظامی معاف شوند در آئین نامه اجرائی این قانون که توسط وزارتین دفاع و   
.شدتعیین خواهد ،می رسد

آموزش یا بـسیج همگـانی حقـوقی        یا تکمیل یا تجدید و  کلیه فراخواندگان براي خدمت دوره احتیاط و ذخیره و        -57ماده
درجه داران و افرادکادر ثابت هم درجه خـود حـسب مـورد از بودجـه وزارتخانـه هـاي مربوطـه                     ،معادل حقوق ثابت افسران   

.دریافت خواهند شد
یا وابسته به دولت ین ماده در صورتی که کارمند یکی از وزارتخانه ها یا سازمانهاي دولتی و            فراخواندگان موضوع ا   -1تبصره

.از سازمان متبوع دریافت خواهند داشتباشتند ما به التفات حقوق و مزایاي خود را
لی دفـاع  میزان حقوق پرسنل احتیاط و ذخیره در زمان جنگ بنابر پیشنهاد ستاد مشترك و تصویب شـوراي عـا           -2تبصره

. خواهد بود
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غیبت مشموالن وظیفه عمومی و جرائم و مجازاتها-فصل هفتم: قوانین

که براي رسیدگی یا اعزام احضار شوند و در مهلت یـا  ) ضرورت، احتیاط، ذخیره(مشموالن خدمت وظیفه عمومی  -58ماده
شود خود را معرفـی نکننـد همچنـین مـشموالنی کـه معافیتهـاي موقـت        موعد مقرر که از طرف اداره وظیفه عمومی اعالم       

اند و پس از انقضاء مدت اعتبار ظرف یکماه براي تجدید رسیدگی خود را معرفی نکنند، غایب شناخته شـده و       دریافت داشته 
شـوند بـه خـدمت    پس از معرفی یا دستگیري در صورتی که طبق مقررات این قانون قادر به خدمت و بالمانع تشخیص داده       

و پس از انجام خدمت مقرر در صورت اعالم اداره وظیفه عمومی موضـوع غیبـت در محکـم صـالحه قـضائی                    می شوند اعزام  
:گیرد و چنانچه داراي عذر موجه نباشند، به شرح زیر اتخاذ تصمیم خواهد شدمورد رسیدگی قرار می

فی کنند پس از تعیین تکلیف مشمولیت یا انجام خـدمت دوره  مشموالن غایب زمان صلح که در زمان صلح خود را معر   -الف
ماه تا یکسال و مشموالنی که دستگیر شده باشند به مدت یکـسال تـا دو سـال از دریافـت کـارت پایـان           6ضرورت به مدت    

.خدمت یا معافیت محروم خواهند شد
یـان خـدمت یـا تعیـین تکلیـف از نظـر        مشموالن غایب زمان صلح که خود را در زمان جنگ معرفی نماینـد پـس از پا                 -ب

سال از دریافت کارت پایان خـدمت یـا کـارت    5تا   3مشمولیت به مدت یک تا دو سال و کسانی که دستگیر شوند به مدت               
.معافیت محروم خواهند شد

مشموالن غایب زمان جنگ که خود را در زمان جنگ معرفی کننـد، پـس از پایـان خـدمت یـا تعیـین تکلیـف از نظـر                         -ج
سال از دریافت کارت پایان خدمت یا معافیـت  5تا   3مشمولیت به مدت یک تا دو سال و کسانی که دستگیر شوند به مدت               

.محروم خواهند شد
مشموالن غایب زمان جنگ که خود را در زمان صـلح معرفـی کننـد، پـس از پایـان خـدمت تـا تعیـین تکلیـف از نظـر                   -د

سال از دریافت کارت پایان خـدمت یـا معافیـت    10تا 7دستگیر شوند به مدت سال و کسانی که7تا 5مشمولیت به مدت   
.محروم خواهند شد

.دیگري که خود صالح بداند به جاي مجازاتهاي فوق محکوم نماید) تعزیر(غایب را به مجازاتمی توانندقاضی -1تبصره
مـاه و آنهـائی   6چنانچه داخل کشور باشند ظرف اندمشموالنی که تا تاریخ تصویب این قانون غایب شناخته شده     -2تبصره

که در خارج باشند ظرف یکسال براي رسیدگی به وضع مشمولیتشان خود را به سازمانهاي وظیفه عمومی معرفی نمایند بـه                
.محرومیتهاي مندرج در ماده در مورد آنان اجرا نخواهد شد» د«جز مشموالن بند 

جرائم و مجازاتها-بخش دوم
مـاه  6مشمولین خدمت دوره ضرورت چنانچه در مدت آموزش اولیه و یا پس از خاتمـه آمـوزش بـیش از مـدت                      -59ماده

مرتکب فرار از خدمت بشوند پس از دستگیري یا معرفی بدون احتساب مدت قبلی خـدمت دوره ضـرورت را انجـام خواهنـد      
.داد

ناسنامه دیگران، اعمال نفوذ، شهادت کـذب، گـواهی   کسانی که با روشهایی همچون جعل شناسنامه، استفاده از ش    -60ماده
خالف واقع، مکتوم داشتن حقیقت، فریب دادن مشمول و دیگر انواع تقلب موجبات معافیت خـود یـا دیگـران را از خـدمت                  

.می شوندوظیفه عمومی فراهم سازند به ازاء هر مورد معافیت توسط دادگاه صالحه طبق قانون تعزیرات محکوم به تعزیر 
پرسنل ادراه وظیفه عمومی و نیروهاي نظامی و انتظامی و نهادها و ارگانها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولـت و         -61ادهم

نمایندگان شوراها و انجمنهاي اسالمی چنانچه با سوء نیت موجبات معافیت یا اعزام مشمولی را به خـدمت وظیفـه عمـومی         
از خـدمت بـراي فـرد دوم در    و انفصال دائمماه الی یکسال براي فرد اول     6از  به کسر نصف حقوق   من غیرحق فراهم سازند   

.محکوم خواهند شدصالحهدادگاه
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بـه خـدمت وظیفـه    موجبات معافیت یـا اعـزام مـشمولی را   نیتنمایندگان شوراها و انجمنها ي اسالمی که سوء      -1تبصره
قـانون تعزیـرات   هر مورد معافیت به تعزیر طبقجمنها به ازاءانعمومی من غیر حق فراهم سازند عالوه بر اخراج از شوراها و         

.محکوم می شوند
مذکور دو ماده فوق عناوین خاص دیگري داشته باشد که مـستلزم کیفـر خاصـی                اعمال ارتکابی متخلفین  هرگاه-2تبصره

.باشد به آن کیفر نیز محکوم می شوند
جمهوري اسالمی با رعایت مقررات این قانون از محدودیت مقـرر    نیروهاي مسلح استخدام مشموالن غیر غایب در    -62ماده

.در موارد فوق مستثنی است
استخدام کننده یا استخدام کنندگان مشمولین غایب در وزارتخانه ها و مؤسـسات دولتـی و وابـسته بـه دولـت و             -63ماده

در صـورت تکـرار سـه مـورد یـا بیـشتر بـه        وماه الی یکسال6دوم به کسر نصف حقوق از نهادها براي هریک از افراد اول و   
.انفصال دائم از خدمت توسط دادگاه صالحه محکوم خواهند شد

.مدت اعتبار بالمانع استاشتغال به کار مشموالن با برگ معافیت موقت یا دفترچه آماده به خدمت فقط در-64ماده
ه و نه تا پایان جنگ تحمیلی در خدمت وظیفه عمـومی  پنجاوسیصدکلیه افرادي که از اول مهرماه سال یکهزار و  -65ماده

از لحاظ استخدام در وزارتخانه ها و مؤسسات وابسته بر سایر افرادي که در شـرایط مـشابه هـستند       یا خواهند بود  وبوده اند 
.حق تقدم دارند

ي آن مـشخص شـده اسـت    خاصـی بـرا  موارد این قانون مرجـع    آئین نامه اجرائی این قانون جز در مواردي که در         -66ماده
.دولت خواهد رسیدهیأتدفاع و سپاه تهیه و به تصویب،توسط وزارتخانه هاي کشور

.کلیه قوانین مغایر با این قانون از تاریخ تصویب این قانون ملغی است-67ماده 
وق مشتمل بر شـصت و  قانون ف. شمول این قانون مستثنی استقانون مربوط به معافیت یک نفر از خانوده شهداء از        -تبصره

سـه مجلـس   شـصت و هـزار و سیـصد و  نهم مهرمـاه یـک  یکشنبه بیست وهفت تبصره در جلسه روز هفت ماده و پنجاه و    
.شوراي نگهبان رسیده استتأییدبه 8/8/1363در تاریخ تصویب وشواري اسالمی
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3/8/1366الحاق یک ماده به قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 

مـشموالن مـذکور در قـانون تربیـت تکنیـسین بهداشـت و       )عمومی تاریخ ابالغ قانون خدمت وظیفه   (13/8/1363از تاریخ   
پـس از   23/1/1360و مشموالن قانون تربیت بهداشتکاران دهان و دنـدان مـصوب             18/5/1362مبارزه با بیماریهاي مصوب     

سـال  5نیروهاي مسلح به تخـصیص مربوطـه آنـان چنانچـه تعهـد              طی دوره آموزش مقدماتی نظامی و در صورت عدم نیاز         
.خدمت خود را در روستاها و مناطق عشایري انجام داده یا بدهند از خدمت دوره ضرورت معاف خواهند بود

26/1/1365مصوب قانون الحاق موادي به قانون خدمت وظیفه عمومی

دارمري و شهربانی جمهوري اسالمی موظفند مشموالن غایب را پـس از         ژان ،سپاه پاسداران و کمیته انقالب اسالمی      -1ماده  
.گذشت سه ماه از تصویب این قانون شناسایی و دستگیر نموده و به حوزه وظیفه عمومی محل دستگیري تحویل دهند

حـل تحویـل   دستگیر و به مراجع قـضایی م مجدداًچنانچه این گونه مشموالن در موعد مقرر حاضر به انجام خدمت نگردیده   
.خواهند شد

.نیروها ي مذکور در این ماده موظفند سربازان فراري را دستگیر و به مراجع صالحه تحویل نمایند-تبصره
قـانون  58مجازات مشمولین غایب زمان جنگ که براي بار دوم دستگیر شوند، عـالوه بـر مجـازات مقـرر در مـاده               -2ماده

یقی خواهد بود و در هـر حـال موظـف بـه انجـام خـدمت وظیفـه عمـومی        خدمت وظیفه عمومی یک تا سه سال حبس تعل      
.ندمی باش

مدت خدمت دوره ضرورت مشمولین غایب زمان جنگ که خود را پـس از سـه مـاه از تـاریخ تـصویب ایـن قـانون                   -3ماده
ست مـشمولین غـایبی   بدیهی ا. ماه بیش از سایر مشمولین خواهد بود6،سه ماه و غایبینی که دستگیر شوند،معرفی نمایند 

.که تا سه ماه بعد از تاریخ تصویب این قانون خود را معرفی نمایند، خدمت اضافی نخواهند داشت
ایـن مـدت از   ،طریق بسیج مدتی را در جبهه گذرانـده انـد       تا زمان تصویب این قانون افرادي که در دوران غیبت از          : تبصره  

.اضافه خدمت آنان کسر خواهد شد
مغـازه  ،بنگـاه ،اتی غیر دولتی از قبیل کارخانه، کارگاه     مؤسسکه به نحوي مشمولین غایب زمان جنگ را در           کسانی-4ماده

.این قانون شناسایی و به محکم صالحه قضایی معرفی خواهند شد1به کار گیرند، توسط نیروهاي مذکور در ماده 
.مجازات این گونه افراد یک تا سه سال حبس خواهند بود

.این قانون خارج از نوبت در مراجع قضایی رسیدگی خواهد شد4و 2پرونده هاي مواد به-تبصره
زمان جنـگ یـا بـسیج همگـانی     سازمانهاي نظامی و انتظامی موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند که کلیه افراد وظیفه در -5ماده

مواردي که بـه تـشخیص شـوراي عـالی        مگر در   .حداقل یک سال از خدمت دوره ضرورت را در مناطق عملیاتی انجام دهند            
.دفاع وجود افرادي در غیر مناطق عملیاتی ضروري باشد

قانون وظیفه عمومی تهیه و بـه مـورد اجـرا گـذارده         66آیین نامه اجرایی این قانون ظرف مدت یک ماه برابر ماده             -6ماده
مجلـس  1365شـشم فـروردین مـاه    یست وماده و سه تبصره در جلسه روز سه شنبه ب         6قانون فوق مشتمل بر     . خواهد شد 

.شوراي نگهبان رسیده استتأییدبه 3/2/1365شوراي اسالمی تصویب و در تاریخ 
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1/9/1366مصوب قانون الحاق ماده اي به قانون خدمت وظیفه عمومی

سـارت و یـا گروگـان    جهادگران و سایر افرادي که در اسارت و یا گروگان دشمن باشـند و یـا بـه ا        ،بسیجیان -ماده واحده 
حفاظت اطالعات سپاه و ارتش حسب مورد مدت اسارت و گروگان بودن آنان در حکم خـدمت وظیفـه           تأییدبا   ،گرفته شوند 

.محسوب می گردد) احتیاط و ذخیره ،اعم ا ز ضرورت( عمومی 
کـارت معافیـت دائـم از انجـام     ،براي افراد مذکور در ماده واحده که مدت اسارت و یا گروگان آنان دو سال باشـد         -1تبصره

ایـن مـدت از دوره هـاي احتیـاط و ذخیـره خـدمت       ،یا گروگان باشـند دوره ضرورت صادر و اگر بیش از دو سال در اسارت        
.وظیفه عمومی آنان کسر خواهد شد

یط معافیـت  افراد موضوع ماده واحده که مدت اسارت و یا گروگان بودن آنان کمتر از دو سال بـوده و فاقـد شـرا                   -2تبصره
در نزدیکتـرین واحـد نظـامی انتظـامی محـل سـکونت      ،مابقی خدمت خود را در صورتی که کمتر از یک سال باشند          ،باشند

.می گذرانند و در غیر این صورت به مابقی خدمت همانند سایر مشمولین با آنان رفتار خواهد شد
هیـأت سپاه و کشور ظرف سه ماهه تهیـه و بـه تـصویب       ،ن نامه اجرائی این قانون توسط وزارتخانه هاي دفاع        آئی-3تبصره

.وزیران خواهد رسید
مجلس شوراي اسالمی تصویب و در 1366قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه روز یکشنبه اول آذر ماه                 

.شوراي نگهبان رسیده استتأییدبه 9/9/1366تاریخ 
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خدمت وظیفه عمومی سایر قوانین

پزشکی مشموالن خدمت وظیفـه  همعاینهقانون چگونگی دریافت و تخصیص اعتبار موضوع قانون نحو        ·

20/3/1376عمومی مصوب 

7/5/1375قانون چگونگی پرداخت حقوق پرسنل وظیفه نیروهاي مسلح مصوب ·

نقالب اسالمی به عنـوان  قانون احتساب قسمتی از خدمت اعضاء بسیج نیروي مقاومت سپاه پاسداران ا           ·

/ 3/12خدمت دوره ضرورت مصوب 

قانون اجازه تردد فارغ التحصیالن فوق لیسانس و باالتر و متخصصان ایرانی مقـیم خـارج از کـشور                  ·

14/2/1372بدون بررسی وضعیت خدمت وظیفه عمومی مصوب 

عمومی در زمان    هقانون استفاده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از مشموالن خدمت وظیف           ·

21/5/1376صلح مصوب 

قانون استخدام روحانیون و طالب علوم دینی در وزارت آموزش و پرورش بـا اسـتفاده از معافیـت                   ·

23/2/1375تحصیلی مصوب 

25/7/1369پزشکان و پیراپزشکان وظیفه مصوب،قانون معلمان·

12/2/1375قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب ·

علوم قضائی در محکم قضائی کشور هفارغ التحصیالن دانشکدهون گذرانیدن مدت خدمت وظیفقان·

) هـا هاي بهداشت و مبارزه با بیماري     تکنیسین(قانون معافیت بهداشتکاران دهان و دندان و بهداران         ·

16/2/1369از انجام خدمت وظیفه عمومی مصوب 

5/7/1368عمومی مصوب هپزشکی مشموالن خدمت وظیفهمعاینهقانون نحو·

2/10/1369قوانین خدمت وظیفه عمومی قانون نحوه تشکیل پیام آوران بهداشت مصوب·

13/12/1376قانون سرباز قهرمان مصوب ·

قانون صدور مجوز کارت معافیت از خدمت براي متعهدین خدمت فاقد ردیف حقوقی اسـتخدامی در              ·

23/3/1380وزارت آموزش و پرورش مصوب

25/7/1369پزشکان و پیراپزشکان وظیفه مصوب،لمانقانون مع·
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پزشکی مشموالن خدمت وظیفه عمومیهمعاینهقانون چگونگی دریافت و تخصیص اعتبار موضوع قانون نحو

20/3/1376مصوب 

هوظیفـ  پزشـکی مـشموالن خـدمت      همعاینـ  هقانون نحـو   هواحد ماده) 2(همعادل مبالغی که در اجراي تبصر      -ماده واحده 
عمومی به حـساب خزانـه   هبراي معاینات پزشکی مشموالن خدمت وظیف1373و اصالحی آن مصوب 1368عمومی مصوب   

هاي در اختیار دستگاهمی شودبینی هر سال پیشه، از محل اعتبار خاصی که به همین منظور در قانون بودج           می شود واریز  
.هاي مربوط به معاینات تخصصی مشموالن مذکور به مصرف برسانندذیربط قرار خواهد گرفت تا در جهت پرداخت هزینه

ماه یک هزار و سیـصد و هفتـاد و شـش    علنی روز سه شنبه مورخ بیستم خرداد هواحده در جلس   مادهقانون فوق مشتمل بر     
.شوراي نگهبان رسیده استتأییدبه 4/4/1376مجلس شوراي اسالمی تصویب و در تاریخ 
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7/5/1375مصوب قانون چگونگی پرداخت حقوق پرسنل وظیفه نیروهاي مسلح

اساس درصدهاي زیـر بـر مبنـاي حـداقل حقـوق پرسـنل کـادر        حقوق پرسنل وظیفه بر1/4/1375از تاریخ   -ماده واحده 
حـق بیمـه و بیمـه درمـانی     ،نـداز ثابـت  پـس ا ،قانون حقوق و مزایـاي مـستمر  1ماده "الف "موضوع بند   ،نیروهاي مسلح 

قانون مقـررات اسـتخدامی سـپاه     144ماده "الف   "و بند   -1368مصوب  -مشمولین قانون ارتش جمهوري اسالمی ایران       
:و اصالحات بعدي محاسبه و پرداخت می شود -1370مصوب -پاسداران انقالب اسالمی 

درصد حقوقیدرجه
%35سرباز یا ناوي-1
%40سرباز دوم یا ناوي دوم-2
%45سرباز یکم یا ناوي یکم-3
%50سرجوخه، رزم یار و سرناوي-4
%60گروهبان سوم، رزم آور سوم و مهناوي سوم-5
%70گروهان دوم، رزم آور دوم و مهناوي دوم-6
%80گروهبان یکم، رزم آور یکم و مهناوي یکم-7
%90رزم دار دوم-8
%100یکم، رزدار یکمی و ناو استوار یکماستور-9

%120ستوان سوم یا ناوبان سوم-10
%140ستوان دوم یا ناوان دوم-11
%160ستوان یکم یا ناوبان یکم-12
%180پزشک یا ناوبان یکم پزشکستوان یکم-13

-ر اسـاس درصـدهاي حقـوقی زیـر    حقوق پرسنل وظیفه در دوران آموش قبل از دریافت درجه یا سـر دوشـی بـ                -1تبصره
:محاسبه و پرداخت می شود-برمبناي حداقل حقوق پرسنل نیروهاي مسلح موضوع این قانون

%20)7(الی) 1(پرسنل وظیفه ردیفه هاي -الف
%30)10(الی) 8(پرسنل وظیفه ردیف هاي -ب
%40)11(پرسنل وظیفه ردیف -ج
%50)13(و ) 12(سنل وظیفه ردیف هاي پر-د

ازمان هاي وابسته به نیروهاي مسلح که پرنل وظیفه در اختیار دارنـد مکلفنـد، بـا توجـه بـه                   سنیروهاي مسلح و    -2تبصره
اعتبارات مصوب، امکانات زیست، پوشک و خورك مناسب، در محل خدمت و همچنین وسیله ایـاب و ذهـاب یـا هزینـه آن                   

.راي آنان فراهم کنندب) درهنگام اعزام پرسنل وظیفه به مرخصی استحقاقی(
سـتادکل نیروهـاي مـسلح بـه     تأییدآیین نامه اجرایی این تبصره توسط وزرات دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح تهیه و پس          

.وزیران خواهد رسیدهیأتتصویب 
وهـاي  و اصالح درصدهاي حقوقی موضوع این قانون بنا بـه پیـشنهاد وزرات دفـاع و پـشتیبانی نیر             هرگونه تغییر -3تبصره

.وزیران صورت می گیردهیأتمسلح و تصویب 
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قانون حقوق و مزایاي مستمر، پس انداز ثابت، حـق بیمـه و بیمـه درمـانی     ) 21(از زمان تصویب این قانون، ماده     -4تبصره
قـانون مقـررات اسـتخدامی    ) 148(آن و مـاده    ) 3(و تبـصره   -1368مصوب   -مشمولین قانون ارتش جمهوري اسالمی ایران     

.آن لغو می شود) 3(وتبصره-1370مصوب -پاسداران انقالب اسالمیسپاه
وو سیـصد هفتـاد  قانون فوق مشتمل برماده واحده و چهار تبصره درجلسه علنی روز یکشنبه مخورج هفتم مراد ماه یکهزار               

.شوراي نگهبان رسیده استتأییدبه 8/5/1375ویب و در تاریخ صپنج مجلس شوراي اسالمی ت
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انقالب اسالمی به عنوان خـدمت      قانون احتساب قسمتی از خدمت اعضاء بسیج نیروي مقاومت سپاه پاسداران          

3/12/1378مصوب دوره ضرورت 

کلیه افرادي که از سن شانزده سالگی تمـام عـضو بـسیج نیـروي مقاومـت سـپاه پاسـداران انقـالب اسـالمی            -ماده واحده 
معادل چهـل وپـنج روز   ،آن نیرو همکاري نمایند، هر سال خدمت آنان متناسب با میزان فعالیتند و به طور منظم با   می شو 

. تا سه ماه جزء خدمت وظیفه عمومی آنان محسوب می گردد
می تهیـه و  کثر ظرف سه ماه توسط سپاه پاسداران انقالب اسالمی و نیروهاي انتظااآئین نامه اجرائی این قانون حد  -تبصره
. وزیران خواهد رسیدهیأتیید ستاد کل نیروهاي مسلح به تصویب أتپس از

و هفتـاد  ماه یکهزار و سیـصد قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ سوم اسفند 
. رسیده استیید شوراي نگهبانأبه ت8/12/1378هشت مجلس شوراي اسالمی تصویب و در تاریخ و
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قانون اجازه تردد فارغ التحصیالن فوق لیسانس و باالتر و متخصصان ایرانی مقـیم خـارج از کـشور بـدون              

14/2/1372مصوب بررسی وضعیت خدمت وظیفه عمومی 

ن ذکور ایرانی مقـیم خـارج از کـشور    در زمان صلح به کلیه فارغ التحصیالن فوق لیسانس و باالتر و متخصصا          -ماده واحده 
هاي خاص تخصـصی، و دوره براي مدت پنج ماه به منظور شرکت در سمینارها         حداکثراجازه داده می شود یک بار در سال         

ییـد وزارت  أبـا ت (ذیـربط بازدیدهاي علمی و انجام پروژههاي کوتاه مدت و ارائه خدمات خاص کوتاه مدت بنا به دعوت وزیر               
. نمایندبه جمهوري اسالمی ایران ترددبدون بررسی وضعیت خدمت وظیفه عمومی،)تاد کل نیروهاي مسلح اطالعات و س

غیـر ایـن   را اعـالم و در   کثر ظرف مدت یک ماه نظر خود      االعات و ستاد کل نیروهاي مسلح مکلفند حد       طوزارت ا -1تبصره
. اقدام نمایدصورت وزیر ذیربط راسًا

ی انقالب فرهنگی می تواند مجوز استفاده از این ماده واحده را براي رؤسـاي دانـشگاههاي غیـر    رئیس شوراي عال -2تبصره
. در نمایدادولتی ص

سیـصد وقانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ چهاردهم اردیبهشت ماه یکهـزار       
. یید شوراي نگهبان رسیده استأبه ت19/2/1372خ در تاریمجلس شوراي اسالمی تصویب ودوهفتاد وو
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دسـت مـی    ازاداره معاش خـودرا    قانون نحوه کمک به خانواده هاي مشمولینی که با اعزام مشمول قدرت           

3/6/1366مصوب دهند 

نیازمند موضوع این قـانون را      به خانواده تحت تکفل مشمولین       کمبراي ک  دولت موظف است همه ساله اعتبار الزم،      -1ماده
. در الیحه بودجه کل کشور ذیل ردیف کمیته امداد امام منظور نمایددر ردیف جداگانه

به کسی اطالق می گرددکه میزان درآمد ماهیانه وي از حداقل حقوق بازنشستگی کارمندان دولت کمتـر               نیازمند-1تبصره
. باشد

. مام خواهد بودتشخیص نیازمند با کمیته امداد ا-2تبصره
سپاه و کشور در بودجه کل کـشور منظـور   اعتبار الزم براي اجراي این قانون بنا به پیشنهاد وزارتخانه هاي دفاع،      -3تبصره

. می گردد
مند می شـوند کـه مـشمول تـأمیین کننـده معـاش          خانواده هاي مشمولینی از کمک هاي موضوع این قانون بهره         -2ماده

.از دست بدهدزام وي به خدمت دوره ضرورت خانواده او قدرت اداره معاش خودرااعخانواده بوده و با
.کننده معاش خانواده محسوب می شوندتأمینمشمولین زیر -3ماده
. مادروسال هر پدر18بیش از یگانه فرزند ذکور-الف
. سال18یا جده فاقد فرزند ذکور بیش از سال جد18بیش از یگانه نوه ذکور-ب
. صغیربرادروسرپرست خواهریگانه برادر و-ج
. باشدفرزندیامشمولی که داراي همسر-د
. سال دیگري نداشته باشد18سال از کارافتاده بوده و برادر بیش از 18مشمولی که داراي برادر بیش از -ه
ـ 18بیش از ذکورو فرزندمشمولی که داراي خواهري باشد که فاقد شوهر     -و سـال دیگـري   18وده و بـرادر بـیش از   سال ب

.نداشته باشد
سوم حداقل حقوق بازنشستگی کارمندان دولـت و بـراي   ووم  میزان کمک معاش موضوع این قانون براي فرد اول د         -4ماده

. تا میزان حداقل حقوق بازنشستگی قابل پرداخت می باشدحداکثرهر فرد اضافی یک ششم حداقل حقوق مزبور بوده 
هنگام معرفی خود یا در حین انجام خدمت تقاضاي کمک معاش مـشمولین را بـه کمیتـه امـداد       مشمول می تواند  -5ماده

. ظرف یک ماه پاسخ الزم را به مشمول اعالم نمایدحداکثرمحل تسلیم نماید و کمیته امداد موظف است 
در صورت عدم نیاز وتمکن موضـوع را   موظف است مشمولی که مطابق این قانون از کمک معاش استفاده می کند،          -تبصره

.اعالم نمایدبه کمینه امداد امام کتبًا
آئین نامه اجرائی این قانون با پیشنهاد کمیته امداد امام و تصویب وزارتخانه هاي دفاع و سپاه به مورد اجراءگـذارده       -6ماده

. خواهدشد
شـش  شـصت و  وسیـصد وماه یکهزار ه سوم شهریور  شنبجلسه روز سه  تبصره در چهارقانون فوق مشتمل بر شش ماده و      

. شوراي نگهبان رسیدتأییدبه 19/6/1366در تاریخ مجلس شوراي اسالمی تصویب و
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عمومی در زمـان صـلح  هقانون استفاده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از مشموالن خدمت وظیف         

21/5/1376مصوب 

قـانون اساسـی بـراي     147در زمان صلح با رعایت اصـل         می توانند ن و آموزش پزشکی     وزارت بهداشت، درما   -واحده ماده
متوسـطه، پـس از انجـام    ههاي بهداشتی از خدمت مشموالن وظیفه عمومی عادي با مدرك تحصیلی پایـان دور    اجراي طرح 

ه، پـس از آمـوزش دور    سـتاد کـل نیروهـاي مـسلح        تأییدآموزش نظامی از طریق وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح و            
.بهداشتیار استفاده کند-بهداشت الزم طبق تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان سرباز

هـاي آموزشـی   وزارت دفاع و پـشتیبانی نیروهـاي مـسلح اسـت و هزینـه              هآموزش نظامی بر عهد    ههاي مربوط به دور   هزینه
کـه میـزان   مـی شـود  تأمینخدمت از محل اعتبارات دستگاه مربوط هدر دوراستحقاقیهبهداشتیاري و حقوق، مزایا و جیر   

.دریافتی این قبیل افراد نباید در مجموع از حد مقرر در قوانین نیروهاي مسلح تجاوز کند
هـاي بهداشـت، درمـان و   نامه اجرایی این قانون توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح و با همکـاري وزارتخانـه       آئین

.رسدوزیران میهیأتستادکل نیروهاي مسلح به تصویب تأییدآموزش پزشکی و کشور تهیه پس از 
ماه یـک هـزار و سیـصد و هفتـاد و     شنبه مورخ بیست و یکم مردادعلنی روز سههواحده در جلسمادهقانون فوق مشتمل بر   

.گهبان رسیده استشوراي نتأییدبه 29/5/1376شش مجلس شوراي اسالمی تصویب و در تاریخ 
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26/7/1366ضرورت مصوب هخدمت دورجزءافراد هقانون احتساب خدمت در جبه

هـاي مقـرر در قـانون خـدمت     افرادي که به سن مشمولیت نرسیده به کسانی که داراي یکی از معافیـت هکلی-واحده ماده
عزام به خدمت نباشند، به طور داوطلـب در جبهـه خـدمت نمـوده یـا        عمومی بوده و طبق عمان قانون واجد شرایط ا         هوظیف

آموزش و حضور در جبهه کمتر از سه ماه نباشد و همچنین ایامی که بعد از ایـن مـدت در منـاطق             هدور هبنمایند و مجموع  
.ضرورت آنان محسوب خواهد شدهخدمت دورجزءعملیاتی خدمت نمایند، 

مـی شـوند  منـد  ن اعزام شوندگان به مناطق عملیاتی در صورتی از مزایاي این قانون بهرهاز تاریخ تصویب این قانو   -1تبصره
.که داراي پانزده سال تمام باشند

ضـرورت  هعملیاتی معادل یا بیـشتر از خـدمت دور  هدر صورتی که مدت خدمت افراد موضوع این قانون در منطق        -2هتبصر
هکننده صـادر و تحویـل خواهـد شـد و چنانچـه مـدت خـدمت در منطقـ        باشد کارت پایان خدمت آنان توسط نیروي اعزام    

آمـاده بـه   هضرورت با اخذ دفترچهضرورت باشد، کسري آن را تا مدت مقرر خدمت دور       هعملیاتی کمتر از مدت خدمت دور     
.عمومی در سپاه پاسداران انقالب اسالمی انجام خواهد دادهوظیفهخدمت و معرفی ادار

سـربازي اخـذ   هالعـاد از مزایاي این قانون استفاده نمایند کـه چنانچـه بـیش از حقـوق و فـوق     وانندمی تکسانی   -3هتبصر
.التفاوت آن را به خزانه واریز نمایندکنند مابهاند و یا اخذ میکرده

نظـام وظیفـه بـراي گـرفتن     هکسانی که به علت حضور در جبهه پس از رسیدن به سن مشمولیت خود را به ادار              -4هتبصر
.یب محسوب نشده و مشمول این قانون خواهند شداکارت آماده به خدمت معرفی نکرده باشند، غ

هاي کشور، دفاع و سپاه پاسداران انقالب اسالمی تهیه و به تصویب          خانهنامه اجرائی این قانون توسط وزارت     آئین -5هتبصر
.دولت خواهد رسیدهیأت

روز یکشنبه بیست و ششم مهرماه یک هـزار و سیـصد و شـصت و          هصره در جلس  واحده و پنج تب    مادهقانون فوق مشتمل بر     
.شوراي نگهبان رسیده استتأییدبه 6/8/1366شش مجلس شوراي اسالمی تصویب و در تاریخ 
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ورش با استفاده از معافیـت تحـصیلی       قانون استخدام روحانیون و طالب علوم دینی در وزارت آموزش و پر           

23/2/1375ب مصو

در صورت نیاز، روحانیون و طالب علـوم دینـی داوطلـب اسـتخدام را کـه          می توانند وزارت آموزش و پرورش      -واحده ماده
حداقل مدرك تحصیلی آنان معادل کارشناسی باشد با اخذ تعهـد مبنـی بـر انجـام پـنج سـال خـدمت در وزارت آمـوزش و             

.م آزمایشی در آوردپرورش و رعایت سایر شرایط قانونی به استخدا
آموزش مقدماتی نظامی و انجام خدمت مورد تعهد از خدمت نظام در زمان صلح معـاف  هافراد مذکور در صورت گذراندن دور   

.خواهند بود
اند در صـورتی کـه مـدرك تحـصیلی     روحانیون و طالب علوم دینی که با وزارت آموزش و پرورش همکاري داشته       -1تبصره

بـا رعایـت سـایر شـرایط قـانونی بـه       می تواننـد تدریس داشته باشند، هلم بوده و حداقل پنج سال سابق   آنان معادل فوق دیپ   
.استخدام درآیند

اي را براي افراد مشمولین ایـن قـانون        آموزش فشرده  هوزارت آموزش و پرورش موظف است قبل از استخدام دور          -2هتبصر
.برگزار نماید

ن ظرف مدت سه مـاه بـه پیـشنهاد وزارت آمـوزش و پـرورش و سـازمان امـور اداري و              نامه اجرائی این قانو   آئین-3هتبصر
.وزیران خواهد رسیدهیأتاستخدامی کشور تهیه و به تصویب 

علنی روز یکشنبه مورخ بیست و سوم اردیبهـشت مـاه یـک هـزار و     هواحده و سه تبصره در جلسمادهقانون فوق مشتمل بر   
.شوراي نگهبان رسیده استتأییدبه 1/3/1375ي اسالمی تصویب و در تاریخ سیصد و هفتاد و پنج مجلس شورا
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25/7/1369مصوبپزشکان و پیراپزشکان وظیفه،قانون معلمان

ي مسلح جمهوري اسـالمی یـران همـه سـاله تعـدادي از         این قانون وزارت دفاع و پشتیبانی نیروه      ااز تاریخ تصویب     -1ماده
ي انجـام  اآموزش نظـامی بـر  هن وظیفه را که داري مدارك تحصیلی دیپلم و باالتر از آن می باشند پس از انجام دور                مشموال

مـوزش پزشـکی و   آي آمـوزش و پـرورش، بهداشـت، درمـان و            اضرورت به منظور خدمت در وزارتخانه هـ        هبقیه خدمت دور  
ین وزارتخانـه  اي اصلی اسواد آموزي بري انجام فعالیت هي وزارت کار و امور اجتماعی و نهضتسازمان آموزش فنی و حرفه    

ي مـذکور و نهـضت سـواد    اي محروم کشور و نقاط محروم آموزشی به صورت مأمور در اختیـار وزارتخانـه هـ       اها در بخش ه   
.آموزي قرار می دهد

مان آمـوزش فنـی و   ضرورت جهت خدمت در سازهخدمت دور  هي انجام بقی  این قانون بر  امشمولینی که به موجب      -تبصره
.یست حداقل داري مدرك دیپلم فنی و باالتر بوده باشنداي مأمور می شوند می باحرفه 
یران همه  این قانون در زمان صلح، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهی مسلح جمهوري اسالمی              ااز تاریخ تصویب     -مکرر1ماده

ي فرهنـگ و ارشـاد   اداري را بنـا بـه درخواسـت وزارتخانـه هـ     کتابهفارغ التحصیل در رشت  هساله تعدادي از مشموالن وظیف    
) 147(ستاد کل نیروهی مسلح با رعیت اصـل  تأییدري مجلس شوري اسالمی پس از ااسالمی و جهاد سازندگی و سازمان اد    

انجـام  یـران، پـس از   ادوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسـالمی  هقانون برنام) 48(هقانون اساسی و تبصر 
یی به صـورت مـأمور، در   اي شهري و روستاضرورت در کتابخانه ههخدمت دورهآموزش نظامی به منظور گذرانیدن بقی    هدور

.مجلس شوري اسالمی قرار می دهدهي مذکور و کتابخانااختیار وزارتخانه ه
رمـان و آمـوزش پزشـکی گـذارده     ي آموزش و پرورش، بهداشـت، د اوزارتخانه ه  هین قانون برعهد  ادر  تکالیفی که -1تبصره

.ي فرهنگ و ارشاد اسالمی و جهاد سازندگی اجرا خواهید گردیداشده است، حسب مورد عیناً در خصوص وزارتخانه ه
ي فرهنگ و ارشاد اسالمی، جهـاد سـازندگی و دفـاع و پـشتیبانی        این قانون توسط وزارتخانه ه    ااجریی   هیین نام آ-2تبصره

وزیـران  هیـأت مور اداري و استخدامی کشور ظرف مدت سه ماه پس از ابالغ تهیه و بـه تـصویب                 ي مسلح و سازمان ا    انیروه
.رسیدخواهد

ي مـذکور و سـازمان آمـوزش فنـی و     این قبیل مشمولین در هر دوره براساس اعالم وزارت نیاز وزارتخانه هـ           اتعداد  -2ماده
.ت ستاد فرماندهی کل نیروهی مسلح می باشدي وزارت کار و امور اجتماعی و نهضت سوادآموزي و موافقاحرفه 
ي طبـق  اي حرفـه  اآموزشی مهارت هـ    هآموزش نظامی موظف به گذراندن دور      همشموالن مذکور عالوه بر طی دور      -3ماده

ي وزارت کار و امور اجتمـاعی و نهـضت سـواد آمـوزي        اي که هر یک از وزارتخانه ها و سازمان آموزش فنی و حرفه              ابرنامه  
.یند می باشنداعالم می نمتدوین و ا

یی موفقیـت  اي نهـ ایش هاکه در آزمياي، مشموالن دیپلمه اي حرفه ایان دوره آموزش نظامی و مهارت هاپس از پ  -4ماده
.یند به درجه گروهبان سومی نائل خواهند شدانملحاص

.یفه به کسب درجه نائل می شوندمشموالنی که مدرك تحصیلی آنها باالتر از دیپلم است براساس قوانین نظام وظ-تبصره
افراد مذکور از نظر انـضباطی و کیفـري   . خدمت وظیفه محسوب خواهد شدجزءین مدت از خدمت مشمولین فوق  ا-5ماده

ي اي مسلح بوده و از لحاظ آموزشی، بهداشتی و درمـانی تـابع قـوانین و مقـررات وزارتخانـه هـ        اتابع قوانین و مقررات نیروه    
.مذکور می باشند

ي آمـوزش و پـرورش و بهداشـت،    اتعیین محل خدت افرادي که صالحیت علمی و اخالقی آنان با نظر وزارتخانه هـ      -6ماده
درمان و آموزش پزشکی و سازمان آموزش فنی و حرفه ي وزارت کار و امور اجتماعی و نهـضت سـواد آمـوزي در طـی دوره        

پزشکی، پیراپزشکی، و کتابداري مناسب تشخیص داده        لمی،ي قبول مسئولیت مع   اي بر اي حرفه   اآموزش نظامی و مهارت ه    
.ستاد فرماندهی کل نیروهی مسلح خواهد بودهنشود به عهد
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ك اك، پوشـ  اخور هاستحقاقی و هزین   هي معادل درج  ایاین قانون در مدت خدمت ضرورت حقوق و مز        ابه مشمولین   -7ماده
.د شدي مسلح پرداخت خواهاو مسکن طبق ضوابط مورد عمل نیروه

غذائی، درمـان و غیـره   هین قانون اعم از حقوق و مزیا، لباس، جیر     اي دوره آموزش نظامی مشمولین      اکلیه هزینه ه  -8ماده
.ي مسلح خواهد بودابه عهده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروه

یـف جداگانـه منظـور و    ین قانون را در رداسازمان برنامه و بودجه مکلف است همه ساله اعتبارات الزم جهت اجري        -9ماده
.نمیدتأمین
.ین قانون نمی باشندافارغ التحصیالن فوق لیسانس که تعهد خدمت به مرکز آموزش عالی دارند مشمول -10ماده
ي آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دفاع و پـشتیبانی  این قانون توسط وزارتخانه ه   اهآئین نام -11ماده

کار و امور اجتماعی و نهضت سوادآموزي و سازمان امور اداري و استخدامی کشور ظرف سه مـاه پـس      نیروهی مسلح، وزارت  
.وزیران خواهد رسیدهیأتاز ابالغ تهیه و به تصویب 

وسیـصد ومهرمـاه یکهـزار  علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و پنجهقانون فوق مشتمل بر یازده ماده و یک تبصره در جلس        
.شوري نگهبان رسیده استتأییدبه 3/8/1369س شوري اسالمی تصویب و درتاریخ نه مجلوشصت
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12/2/1375مصوب قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان

ه پزشـکی در  از مرکز آموزش عالی گرو1/4/1367کلیه افراد ایرانی با تحصیالت فوق دیپلم و باالتر که پس از تاریخ        -1ماده
داخل و یا خارج از کشور فارغ التحصیل شده یا می شوند و خدمت آنان از سوي وزارت بهداشت، درمـان و آمـوزش پزشـکی     

ماه اول پس از فراغت از تحصیل خـود را در داخـل کـشور و در منـاطق          24مدت   حداکثرمورد نیاز اعالم می گردد، مکلفند       
.ش پزشکی و تشکیالت تابعه آن خدمت نمایندمورد نیاز وزارت بهداشت، درمان و آموز

.مدت خدمت در مقاطع کاردانی یکسال می باشد-1تبصره
هیـأت اي خواهد بود که بـه تـصویب   سال بر حسب محرومیت نقاط به تفضیل آئین نامه2مدت فوق براي کمتراز    -2تبصره

.رسیدوزیران خواهد
دائم باشـند، یـا واجـد       هجام رسانیده همچنین کسانی که داراي پروان      کسانی که خدمت موضوع این قانون را به ان         -3تبصره

.با دریافت مدرك تحصیلی جدید مشمول خدمات موضوع این قانون نمی باشنددائم باشند،هشرایط دریافت پروان
نونی را پزشکان عمومی ذکور مشمول این قانون و قانون پیام آوران بهداشت موظفند حداقل یک سال خدمات قـا                 -4تبصره

.در مرکز بهداشتی و درمانی روستاها و بخش هاي کشور انجام دهند
و مؤسـسات آمـوزش عـالی و تحقیقـاتی      هیـأت مستخدمین رسمی دولت و کادر ثابت نیروهاي مـسلح و اعـضاء              -5تبصره

انجـام خواهنـد   خدمت موضوع این قانون را در نقاط مورد نیاز سازمان ذیربط به شرط داشتن واحدهاي بهداشـتی، درمـانی                 
.داد

همسران و فرزندان شهداء، آزادگان، مفقودین جنگ تحمیلی، یک نفر برادر یا خواهر شـهید یـا مفقـود، بـرادران و                       -2ماده
و نیز مادرانی که حـضانت فرزنـد خـود را    % 25باالتر، آزادگان، جانبازان، جانبازان انقالب اسالمی باالي خواهران دو شهید یا   

تک فرزند خانواده از خدمت موضوع این قانون معاف هستند و در صورت تمایل افـراد مـذکور و نیـاز وزارت             به عهده دارند و     
.مند شوندبهداشت، درمان و آموزش پزشکی این گروه می توانند از مزایاي این قانون بهره

.در مورد معافیت افراد مازاد بر نیاز اولویت با رزمندگان می باشدتبصره
پزشکی انجام شود از کل خدمت مقـرر   هاحتیاط مشموالن این قانون که در حرف       هدمت دوره ضرورت و دور    مدت خ -3ماده

.در این قانون کسر می گردد
یک ماه بعد از فراغت از تحصیل یا اعالم ارزشـیابی مـدرك تحـصیلی خـارج از      حداکثرمشموالن این قانون مکلفند      -4ماده

شمول موضوع این قانون خود را به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معرفی         کشور به منظور تعیین وضعیت از لحاظ        
ماه تعیین محل خدمت نموده و افراد مازاد بر نیاز را بـا رعایـت اولویـت               دو حداکثروزارت مذکور موظف است ظرف      . نمایند
و یا یک ماه پس از تعیـین محـل      کسانی که ظرف مدت مقرر خود را معرفی ننمایند        . مناطق یک و آزاد معاف نماید      هسهمی

.خدمت شروع به کار نکنند، غایب محسوب و به تشخیص وزارت مذکور برابر مدت غیبت به خدمت آنان افزوده خواهد شد
مشموالن این قانون مادام که خدمات قانونی را شروع ننموده یا معافیت اخذ نکرده باشند، مجاز به دخالـت در امـور        -5ماده

.ندپزشکی نمی باش
یه تحـصیلی و گواهینامـه بـراي مـشموالنی کـه خـدمت       تأییدتحویل مدرك تحصیلی و ریز نمرات و صدور هرگونه    -6ماده

.موضوع این قانون را انجام نداده و یا معافیت دریافت ننموده باشند ممنوع است
هـاي  در خارج از کشور در رشـته  تأییدهاي معتبر مورد    کسانی که براي ادامه تحصیل با هزینه شخصی در دانشگاه         -تبصره

مورد نیاز کشور احتیاج به مدارك تحصیلی داشته باشند، با سپردن تضمین کافی مبنـی بـر انجـام خـدمات قـانونی پـس از            
.فراغت از تحصیل، مدارك تحصیلی و گواهی موقت طبابت دریافت خواهند داشت
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روم آزمونهـاي سراسـري سـنوات پـس از انقـالب فرهنگـی           و باالتر و مناطق مح     2فارغ التحصیالن سهمیه مناطق      -7ماده
اي که به تصویب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشـکی خواهـد رسـید، انجـام         موظفند تعهدات خود را بر اساس آئین نامه       

.دهند
ـ مشمولین قوانین قبلی خدمات پزشکان که به دلیل موجه خدمات خـود را طبـق ضـوابط مربـوط انجـام نـداده                   -8ماده د ان

.مشمول این قانون خواهند بود
اند، از شمول این قانون مستثنی بوده و چنانچـه از   مند نشده فارغ التحصیالن خارج از کشور که از مزایاي ارزي بهره          -9ماده

.گروه داراي پروانه باشند طبق ضوابط، پروانه دائم پزشکی دریافت خواهند نمود
اند با توجه به مـدت اسـتفاده از ارز دولتـی خـدمات موضـوع ایـن قـانون و        مودهکسانی که از ارز دولتی استفاده ن       -1تبصره

.تعهدات مربوطه را انجام خواهند داد
خود را تـا فـارغ التحـصیلی در    کسانی که در حین تحصیل رشته هاي علوم پزشکی وارد کشور شده و تحصیالت         -2تبصره

مزایاي ارزي دولت بهره مند نگردیـده باشـند   زرا بپردازند و ا  داخل کشور ادامه می دهند در صورتی که هزینه تحصیل خود          
.براي باقی مانده دوره تکمیلی نیاز به انجام خدمات قانونی نخواهند داشت

خدمات قبلی مشمولین قانون خدمت خارج از مرکز پزشکان و دندانپزشکان و داروسازان به قوت خود بـاقی اسـت     -10ماده  
.نون محسوب می گرددخدمات موضوع این قاجزءو 

مرخصی هـاي اسـتحقاقی، اسـتعالجی، بـدون حقـوق،          (مشموالن این قانون از لحاظ حقوق و مزایا و امور رفاهی             -11ماده  
تابع قوانین و مقـررات اسـتخدام کـشوري و قـانون     ) پاداش، کمک هاي غیر نقدي و بیمه عمر و درمان و حادثه و سایر مزایا   

دولت می باشند و چنانچه به دستگاه دیگر معرفـی گردنـد کـه داراي مقـررات اسـتخدامی            نظام هماهنگ پرداخت کارکنان   
.خاص می باشند، تابع ضوابط حقوقی و رفاهی آن دستگاه خواهند بود

مشموالن این قانون که به طور تمام وقت و بدون کار انتفاعی خصوصی خدمت می نمایند، چنانچه از گروه داراي                 -1تبصره
مقابل دو نوبت کار موظف از حقوق و مزایا اضافه کاري و حق محرومیت از مطب طبق آئین نامه اجرایی کـه  درپروانه باشند 

نمایند و در صورتی که از گروه بدون پروانه باشـند،  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین خواهد نمود، استفاده می  
.گردندره مند میبه) کار و اضافه کار(از مزایاي دو نوبت کار موظف 

مشموالن موضـوع ایـن قـانون را در صـورت نیـاز بـا الویـت               می توانند وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی        -2تبصره
.مناطق محروم و نیازمند در حین خدمت بدون اخذ مجوزهاي مربوطه به استخدام پیمانی یا رسمی دستگاه مربوطه درآورد

سـالگی رسـیده باشـند، از انجـام خـدمات موضـوع ایـن قـانون معـاف             45سن بـاالي    مشموالن این قانون که به       -12ماده
.ندمی باش

بهداشتکاران دهان و دندان و کاردان هاي بهداشت خانواده و مبارزه با بیماریها، تابع ضوابط مقرر در قوانین خاص                 -13ماده
.ندمی باشمربوط به خود 

مناطق محروم و نیازمنـد کـشور، وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش         به منظور تربیت پزشک متخصص مورد نیاز       -14ماده
اي را بـراي منـاطق محـروم و نیازمنـد کـشور            هاي جداگانه پزشکی موظف است به هنگام پذیرش دستیار تخصصی، سهیمه        

ه اختصاص دهد، دستیاران تخصصی استفاده کننده از سهمیه مذکور موظفند پـس از انجـام دوره تخـصص، برابـر طـول دور      
تخصص به عنوان خدمات قانونی موضوع این قانون در نقاط مربوط انجام دهند و پس از انجام خـدمات مـذکور پروانـه دائـم        

.دریافت خواهند نمود
دستیاران استفاده کننده از سهمیه موضوع این ماده که داراي پروانـه دائـم پزشـکی هـستند، نـصف مـدت دوره                         -1تبصره

.ط در نقاط مذکور خدمت خواهند نمودتخصصی با احتساب ضرایب مربو
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دستیاران تخصصی موضوع ماده فوق موظفند قبل از شروع دوره دسـتیاري تعهـد ثبتـی الزم جهـت خـدمت در                -2تبصره
.هاي علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی بسپارندنقاط مربوط به دانشگاه

.ات آموزش عالی به قوت خود باقی استمؤسسا و هعلمی مورد نیاز دانشگاههیأتتأمینقانون نحوه -3تبصره
وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی و اصالحات آن به قـوت خـود بـاقی اسـت و انجـام                تأمینقانون   -15ماده  

.خدمات موضوع این قانون بعنوان قسمتی از تعهدات موضوع قانون مزبور محسوب خواهد شد
ظرف دو مـاه تهیـه و پـس از    حداکثرقانون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آئین نامه اجرایی این   -16ماده

.وزیران به مرحله اجراء گذاشته خواهد شدهیأتتصویب 
.گرددکلیه قوانین مغایر با این قانون لغو می-17ماده

اردیبهشت ماه یک هـزار و سیـصد   تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دوازدهم 14ماده و 17قانون فوق مشتمل بر   
.ید شوراي نگهبان رسیده استأیبه ت26/2/1375و هفتاد و پنج مجلس شوراي اسالمی تصویب و در تاریخ 
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علوم قضائی در محکم قضائی کشورهفارغ التحصیالن دانشکدهانون گذرانیدن مدت خدمت وظیفق

، فارغ التحصیالن دانشکده علوم قضائی وابسته به دادگستري جمهوري اسالمی ایران که            ین قانون به موجب ا   -ماده واحده 
قضائیه و موافقت ستاد کل نیروهاي مسلح در صورت تعهـد حـداقل ده   هاند با پیشنهاد قو  خدمت سربازي خود را انجام نداده     

برخوردار خواهند بـود و طـی دوره آمـوزش مقـدماتی       قضائیه که دو سال اول از حقوق و مزایاي وظیفه            هسال خدمت در قو   
.ضرورت در زمان صلح معاف می باشندهنظامی و پس از ایفاء تعهد از انجام خدمت دور

قضائیه می تواند افراد مشمول این قانون را در سمت هاي قضائی و اداري طبق مقررات مربوطه حـسب مـورد           هقو-1تبصره
.به خدمت گیرد

یه مکلف است چنانچه مشموالن این قانون از انجام خدمت مورد تعهد امتناع نمایند و یا در طـی مـدت                    قضائ هقو-2تبصره
هوظیفـ هتعهد به عللی از خدمت در دادگستري برکنار شوند آنان را بالفاصله جهـت رسـیدگی بـه وضـع مـشمولیت بـه ادار           

قضائیه اخـذ و بـه خزانـه داري     همت نمایند توسط قو   مخارج انجام شده براي افرادي که امتناع از خد        . عمومی معرفی نمایند  
.کل واریز خواهد شد

غذائی، درمان و هآموزش نظامی و حرفه اي مشمولین این قانون اعم از حقوق و مزایا، جیر        ههزینه هاي دور   هکلی-3تبصره
ر ردیـف  تبـار مـورد نیـاز را د   قضائیه می باشد و سازمان برنامه و بودجه موظف است همه سـاله معـادل اع     هقو هغیره به عهد  

.نمایدتأمینسالیانه منظور و هاي در لوایح بودجگانهجدا
آمـوزش نظـامی آنـان جـزء     هدر صورت استخدام مشموالن موضوع این قانون، تمام مدت ده سـال خـدمت و دور   -4تبصره

.سنوات خدمت محسوب می گردد
ستاد کل نیروهاي مسلح مسئول اجراي این قانون بـوده و آئـین    وزارتخانه دادگستري، کشور و دفاع با هماهنگی         -5تبصره

.رسیدوزیران خواهدهیأتاجرائی مربوطه توسط وزارتخانه هاي مذکور تهیه و به تصویب هنام
طالب حوزه هاي علمیه و فارغ التحصیالن دانشکده هاي حقوق که جهت اسـتخدام در سـمت قـضایی پذیرفتـه                  -6تبصره

همچنـین وضـعیت طـالب    . ه عمومی خود را انجام نداده اند مشمول مقررات این قانون خواهند بود   می شوند و خدمت وظیف    
عمـومی  هشاغل در سمت هاي قضایی که با استفاده از معافیت تحصیلی به استخدام درآمده اند از لحاظ انجام خدمت وظیف               

.ن جزء مدت تعهد محسوب می گرددو مدت تعهد خدمت، مشمول مقررات این قانون می باشند و سوابق قضائی آنا
واحده و پنج تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نهم بهمن ماه یکهـزار وسیـصد و هفتـاد و          مادهقانون فوق مشتمل بر     

.شوراي نگهبان رسیده استتأییدبه 12/11/1373سه مجلس شوراي اسالمی تصویب و در تاریخ 
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از انجـام  ) هاهاي بهداشت و مبارزه با بیماري     تکنیسین(دهان و دندان و بهداران       قانون معافیت بهداشتکاران  

16/2/1369مصوب خدمت وظیفه عمومی

هـا و روسـتاهاي   به منظور تعمیم بهداشت در سطح کشور و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی اولیـه در بخـش           -واحده ماده
هـا پـس از   هاي بهداشت و مبـارزه بـا بیمـاري   اران دهان و دندان و تکنیسینکشور از تاریخ تصویب این قانون کلیه بهداشتک 

هـا و روسـتاهاي   سال خدمت در مرکـز بهداشـتی و درمـانی بخـش       5گذراندن آموزش نظامی اولیه که متعهد انجام حداقل         
.ندمی باشعمومی معاف هگردند، پس از ایفاء تعهد مذکور از انجام خدمت وظیفکشور می

چنانچه مشموالن این قانون از انجـام خـدمت مـورد تعهـد    زارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است      و -1هتبصر
امتناع نمایند و یا در طی مدت انجام خدمت مورد تعهد به عللی از خـدمت در وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی                   

.عمومی معرفی نمایندهوظیفهترین ادارزدیکبرکنار شوند بالفاصله آنها را جهت رسیدگی به وضع مشمولیتشان به ن
نظـام وظیفـه هـستند پـس از آمـوزش نظـامی اولیـه        هکنون در حال گذرانـدن دور امشمولین این قانون که هم      -2هتبصر

انـد  بالفاصله ترخیص و مدت خدمت سربازي در مورد اینگونه افراد و متعهدینی که خدمت نظام وظیفه را بـه انجـام رسـانده      
.آنان محاسبه و منظور خواهد شدهد پنج سالجزء تعه

.االجراستاین قانون از تاریخ تصویب الزم-3هتبصر
علنی روز یکشنبه مورخ شانزدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیـصد  هواحده و سه تبصره در جلس     مادهقانون فوق مشتمل بر     

.شوراي نگهبان رسیده استتأییدماه به و شصت و نه مجلس شوراي اسالمی و تصویب در تاریخ نوزدهم اردیبهشت
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5/7/1368مصوب عمومیهپزشکی مشموالن خدمت وظیفهمعاینهقانون نحو

بـا  مشموالنی که درشوراي پزشکی شهرستان مربوطه با معاینه بالینی معاف ازخدمت تـشخیص داده نـشده و      -ماده واحده 
مربوطـه  هرئیس حوزتخصصی دارندهبه معاینول یا رئیس حوزه نظام وظیفه مربوطه نیاز   تشخیص این شورا یا اعتراض مشم     

درمان و آموزش پزشکی یا بیمارستان هـاي نیروهـاي مـسلح    مجهز وزارت بهداشت،موظف است آنان را به نزدیکترین مرکز   
به شوراي پزشکی شهرسـتان مربوطـه   معاینه تخصصی جهت تصمیم گیري  هنتیجمعرفی نمایند تا مورد معاینه قرارگرفته و      

.ارسال گردد
ژانـدارمري سـه نفـره      سپاه و تأییدشهرستان با   واحد ازسوي شبکه بهداري هر     هشوراي پزشکی مذکور دراین ماد    -1تبصره

عمـومی  هوظیف هشوراي پزشکی حوز  پزشکان مذکور در  فرماندار تأییدپزشک را به فرمانداري آن شهرستان معرفی تا پس از         
.ستان انجام وظیفه نمایندشهر

بـه حـساب دولـت    باید هزینه هاي پیش بینـی شـده را        قبالًتخصصی داشته باشند،  همشموالنی که نیاز به معاین    -2تبصره
مددجویان مشمول تحـت پوشـش سـازمان بهزیـستی     .معاینه طبق این قانون با آنان رفتار می شود  پس از وپرداخت نموده 

.پرداخت وجه مزبور معاف می باشندمحل فاقد تمکن مالی هستند ازامدادهکمیتیدتأیافرادي که به کشور و
این قانون موظف هستند بـه  شده درآموزش پزشکی یا نیروهاي مسلح ذکردرمان و،مجهز وزارت بهداشت مرکز -3تبصره

رف مدت یک ماه مورد معاینـات  ظحداکثرآنان رانوبت رسیدگی نموده ومربوطه خارج ازهحوز هوضع مشمولین معرفی شد   
.تخصصی قرار دهند

آمـوزش پزشـکی یـا      درمـان و  ،چنانچه مشموالنی که براي معاینات تخصصی بـه مرکـز مجهـز وزارت بهداشـت              -4تبصره
.بیمارستانهاي نیروهاي مسلح معرفی می شوند ظرف مدت یک ماه به این مرکز مراجعه نکنند به خدمت اعزام خواهند شد

درمـان و  ،دفاع و پشتیبانی نیروهاي مـسلح و بهداشـت     ن نامه اخرایی این قانون توسط وزارتخانه هاي کشور،        آئی-5تبصره
.وزیران خواهد رسیدهیأتآموزش پزشکی تهیه و به تصویب 

و هـزار و سیـصد  قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه علنی روز چهارشـنبه مـورخ پـنجم مهرمـاه یـک      
.شوراي نگهبان رسیده استتأییدبه 13/7/1368هشت مجلس شوراي اسالمی تصویب و در تاریخ شصت و 
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2/10/1369مصوبقوانین خدمت وظیفه عمومی قانون نحوه تشکیل پیام آوران بهداشت

یام آوران بهداشت متشکل    از تاریخ تصویب این قانون به منظور تعمیم بهداشت و درمان در مناطق روستائی کشور پ               -1ماده
.عمومی تشکیل می گرددهگروه پزشکی مشمول خدمت وظیفاز افراد

افـراد گـروه پزشـکی    هقانون اساسی جمهوري اسالمی ایـران کلیـ   147از تاریخ تصویب این قانون و با رعایت اصل          -2ماده
ی داخـل و خـارج از کـشور فـارغ     مشمول خدمت وظیفه عمومی که از دانشگاه ها و مؤسـسات آمـوزش عـالی گـروه پزشـک           

مـاه بـه طـول نخواهـد انجامیـد در زمـان صـلح در        5/1طی آموزش مقدماتی نظامی که بیش از   التحصیل می شوند پس از    
اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می گیرند تا به عنوان پیام آوران بهداشت در منـاطق روسـتائی کـشور                   

.عمومی دوره ضرورت را انجام دهندهخدمت وظیفهباقی ماند
نیازهاي نیروي انسانی بهداشتی درمانی واحدهاي بهداشتی درمانی نیروهـاي مـسلح جمهـوري اسـالمی از پیـام                    -1تبصره

ایـن قـانون براسـاس تـشخیص کمیـسیونی مرکـب از       4مادهفوق الذکر بجز مشمولین موضوع       مادهآوران بهداشت موضوع    
وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی و سـتاد         -هداري و بهزیستی مجلس شوراي اسـالمی      نمایندگانی از کمیسیون ب   

.خواهد شدتأمینفرماندهی کل قوا 
وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است محل خدمت پیـام آوران بهداشـت معرفـی شـده از مرکـز                -2تبصره

ساس سهمیه اي که بـراي هریـک از شهرسـتانها بـا توجـه بـه               اآموزش نظامی نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی ایران را بر        
.توجه به سهمیه منطقه اي آنها تعیین نمایدمحرومیت و میزان جمعیت آنها تعیین نموده است و با

مسئولین شبکه هاي بهداشتی درمانی هر شهرستان موظف اند محل خدمت پیام آوران بهداشت سهمیه شهرستان                -3ماده
از مرکز بهداشتی درمانی روستائی تعیین نموده و یک نسخه از احکام مربوط را جهت اطالع و نظـارت در                  یکی  درمربوطه را 

.اختیار حوزه وظیفه عمومی شهرستان مربوطه قرار دهند
استفاده از پیام آوران بهداشت سهمیه هر شهرستان که داراي تخصص از در یکـی از رشـته هـاي گـروه پزشـکی              -1تبصره

.کز بهداشتی درمانی شهري و بیمارستانها و مرکز توان بخشی شهرستان مربوطه بالاشکال استمی باشد در مر
استفاده از پیام آوران بهداشت در مرکز بهداشتی درمانی شهري و بیمارستانها و دانشکده گروه پزشکی شـهرهاي                -2تبصره

.و ساري ممنوع می باشدتهران، مشهد، شیراز، تبریز، اصفهان، کرج، قم، اهواز، کرمان، یزد، رشت
ایـن قـانون در شـهرهاي فـوق الـذکر و شـمول ممنوعیـت        4استفاده از تخصصهاي منحصر به فرد و مشمولین موضوع ماده  

.مذکور مستثنی خواهند بود
علمی مورد نیاز دانشگاه ها و مؤسسات آمـوزش عـالی داخلـی و    هیأتتأمینقانونی و به منظور  مادهبه موجب این     -4ماده

سال خـدمت بـه عنـوان عـضو     4رج کشور که داراي مدرك تحصیلی حداقل کارشناسی ارشد بوده و متعهد انجام حداقل          خا
علمی در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور می گردند، پس از ایفـاي تعهـد مـذکور از انجـام خـدمت وظیفـه        هیأت

.عمومی معاف می باشند
ی مربوطه موظفند چناچه مشمولین ماده فوق را از انجـام خـدمت مـورد تعهـد        دانشگاهها و مؤسسات آموزش عال     -1تبصره

آمـوزش عـالی   هخود امتناع نمایند و یا در طی مدت انجام خدمت مورد تعهد به عللـی از خـدمت در دانـشگاهها یـا مؤسـس        
عمـومی معرفـی   هظیفـ وهمربوط برکنار شوند، بالفاصله آنها را جهت رسیدگی به وضع مشمولیت شان به نزدیـک تـرین ادار    

.نمایند
مقـدماتی آمـوزش نظـامی را در    هفوق موظفند در طول انجام خدمت مورد تعهد خود دور    مادهمشمولین موضوع    -2تبصره

زمـان بنـدي شـده اي کـه مـشترکًا توسـط       هیکی از مرکز آموزش نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی ایران و بر طبـق برنامـ            
.مربوط تنظیم می گردد انجام دهندهعمومی منطقهوظیفهربط و ادارآموزش عالی ذیهدانشگاه یا مؤسس
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فوق در مقاطع تحصیلی باالتر در طول انجـام خـدمت مـورد تعهـد مـذکور         مادهتحصیل مشمولین موضوع     هادام-3تبصره
.بالمانع بوده و مدت تحصیلی اینگونه افراد به مدت خدمت مورد تعهد آنها افزوده خواهد شد

سال از خـدمت مـورد تعهـد خـود را یکـی از دانـشگاهها و                  1فوق الذکر موظفند حداقل    مادهمولین موضوع   مش -4تبصره
دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی که پس از پیـروزي انقـالب اسـالمی تأسـیس             (مؤسسات آموزش عالی عوم پزشکی نوپا       

نجام دهند و مابقی خدمت مورد تعهد خـود را در  که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین می نماید ا    ) گردیده اند 
.دنشگاه و یا مؤسسه عالی که به آن تعهد انجام خدمت فوق الذکر را سپرده اند انجام دهند

فوق می توانند پس از انجام خدمت مورد تعهد مذکور، سایر خدمات موظف قـانونی خـود           مادهمشمولین موضوع    -5تبصره
.وزش عالی مربوط انجام دهندرا نیز در دانشگاه و مؤسسه آم

مرکزي گزینش اسـتاد  هیأتتأییدفوق باید به مادهمشمولین موضوع ) اخالقی و سیاسی(صالحیت هاي عمومی   -6تبصره
.شوراي عالی انقالب فرهنگی رسیده باشد

خـود بـا همـاهنگی    علمی مورد نیازهیأتتأمیندانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه شاهد نیز می توانند به منظور             -7تبصره
.فوق استفاده نمایندمادهوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از تسهیالت و مزایاي مقرر شده در 

خـدمت در  هایـن قـانون بـه منزلـ        3مادهخدمت پیام آوران بهداشت در مرکز بهداشتی درمانی و آموزشی موضوع             -5ماده
فه عمومی محسوب می شود و افراد مـذکور از لحـاظ انـضباطی و   خدمت وظی  ءنیروهاي مسلح جمهوري اسالمی ایران و جز      

نیروهاي مسلح بوده و از لحاظ انجـام خـدمات بهداشـتی و درمـانی تـابع      هکیفري تابع قوانین و مقررات راجع به افراد وظیف     
.قوانین و مقررات مورد عمل براي سایر افراد در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهند بود

هشبکه هاي بهداشتی درمانی شهرستان ها موظفند در صورت غیبـت پیـام آوران بهداشـت، موضـوع را بـه حـوز                   -1رهتبص
.عمومی شهرستان مربوط گزارش و پیگیري نمایندهوظیف

مشمولین موضوع این قانون که موظف به بیتوته در محل خدمت خود می باشد موظفند حسب اعالم نیاز شـبکه                     -2تبصره
ی درمانی شهرستان هاي مربوطه خدمات بهداشتی درمانی و آموزشی الزم را خارج از سـاعات موظـف اداري در           هاي بهداشت 

همحل خدمت مربوط ارائه دهند و براساس ضوابط مقرر در قـانون نحـو  هحوزمحل خدمت خود و یا به صورت دهگردشی در      
شـوراي انقـالب اسـالمی و یـا     12/10/1358ی مـصوب   واحدهاي بهداشتی درمانی و آموزشی وزارت بهداري و بهزیست         هادار

سایر ضوابط و مقررات مورد عمل در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان هاي منطقه اي بهداشـت و درمـان                 
.استان ها حق ازحمه دریافت نمایند

عمومی در مرکـز  هخدمت وظیفهدبرگ پایان خدمت وظیفه عمومی براي پیام آوران بهداشت پس از انجام باقی مان    -6ماده
بهداشتی درمانی و آموزشی مقرر در این قانون طبق گواهی هاي انجام کار صادره از شبکه هاي بهداشتی درمانی شهرسـتان             

سازمان هاي منطقه اي بهداشت و درمان استانها توسط مراجع ذیصالح در نیروهاي مسلح صـادر و تحویـل افـراد    تأییدها و   
.ذینفع خواهد شد

قـانون خـدمات پزشـکان و پیراپزشـکان مـصوب            1خدمات موضوع ماده  جزءخدمت مشمولین موضوع این قانون       -تبصره
مرکز پزشکان، داندانپزشکان و داروسازان مصوب      قانون اصالح خدمت خارج از     1مادهمجلس شوراي اسالمی و      30/1/1367

.خواهد بود6/3/1360
غـذائی، درمـانی و   هظامی و حرفه اي مشمولین این قانون اعم از حقوق و مزایـا، جیـر  آموزش نهکلیه هزینه هاي دور   -ماده

خـدمت ضـرورت بـه    هوزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح بوده و پس از آن تـا پایـان دور  هغیره همچون گذشته به عهد 
درمانی شهرستان هاي مربوطـه  درمان و آموزش پزشکی خواهد بود که از طریق شبکه هاي بهداشتی          وزارت بهداشت،  هعهد

.خواهد شد
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مجلـس شـوراي اسـالمی کـه در     25/7/1369مـصوب  هآن قسمت از قانون معلمان، پزشکان و پیراپزشکان وظیف    -1تبصره
ارتباط با امور پزشکی و پیرا پزشکی می باشد لغو می گردد و تشکیالت و امکانات مربوطه به آنان بـا کلیـه اعتبـارات پـیش                    

تشکیل پیام آوران بهداشت اختصاص می یابد و در اختیار دستگاه هـاي ذیـربط قـرار مـی     هاي اجراء قانون نحو بینی شده بر  
.گیرد

سازمان برنامه و بودجه موظف است همه ساله معادل اعتباري را کـه بـراي اجـراء بخـش پزشـکی و پیراپزشـکی           -2تبصره
بود را جهـت اجـراء ایـن قـانون بـه صـورت ردیـف جداگانـه         قانون معلمان و پزشکان و پیراپزشکان وظیفه پیش بینی شده       

.نمایدتأمینکشور منظور و هساالنهدرلوایح بودج
وزارت بهداشـت،  هکسري اعتباري احتمالی ناشی از اجراي این قانون از محل امکانات موجـود و اعتبـارات سـاالن     -3تبصره

.خواهد شدتأمینان استان ها درمان و آموزش پزشکی و سازمان هاي منطقه اي بهداشت و درم
مسئول اجراي این قانون حسب مورد وزارتخانه هاي دفاع و پشتیبانی نیروهاي مـسلح جمهـوري اسـالمی ایـران و           -8ماده

اجرائـی ایـن قـانون مـشترکًا توسـط وزارتخانـه فـوق الـذکر و بـا          هبهداشت، درمان وآموزش پزشکی خواهند بود و آئین نام      
.وزیران خواهد رسیدهیأتماه تهیه و به تصویب 2کل قوا ظرف مدت همکاري ستاد فرماندهی

مجلـس   1/3/1365علمی مورد نیاز دانشگاهها و مؤسـسات آمـوزش عـالی کـشور مـصوب               هیأتتأمینهقانون نحو -9ماده
مجلـس شـوراي اسـالمی و قـانون معافیـت     25/1/1364شوراي اسالمی و قانون اعزام دانشجو بـه خـارج از کـشور مـصوب       

از انجام خدمت وظیفـه عمـومی مـصوب    ) تکنیسین هاي بهداشت و مبارزه با بیماري  (بهداشتکاران دهان و دندان و بهداران       
ایـن قـانون لغـو و بالاثـر     کان به قوت خود باقی است ولی سایر قوانین مغایر باااز این قانون مستثنی بوده و کم      16/2/1369

.خواهد بود
2/10/1369جلـسه روز یکـشنبه مـورخ        قـانون اساسـی در    85و هفـده تبـصره طبـق اصـل          قانون فوق مشتمل برنه مـاده       

نـه  شـصت و وسیصدوهزارماه یککمیسیون بهداري و بهزیستی تصویب و در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیستم آذر    
.ان رسیده استشوراي نگهبتأیید9/10/1369سال مدت اجرایی آزمایشی آن موافقت شده بود و در تاریخ 6با 
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13/12/1376مصوب قانون سرباز قهرمان

هـاي  هاي ورزشی به عـضویت تـیم  ورزشکارانی که از طرف فدراسیونهبه موجب این قانون در زمان صلح کلی       -واحده ماده
خـدمت مقـدس   تواننـد مـی  با درخواست سازمان تربیت بدنی و هماهنگی ستاد کل نیروهاي مسلح             می شوند ملی برگزیده   

آموزش نظامی در نیروهاي مـسلح جمهـوري اسـالمی زیـر نظـر سـازمان تربیـت بـدنی در         هسربازي خود را پس از طی دور  
.هاي ملی سپري نمایندتیم

ضرورت خود را باید در نیروهـاي  هخدمت دورههاي ملی، بقیمشموالن این قانون در صورت اخراج یا حذف از تیم    -1تبصره
.ي نمایندمسلح سپر

و بنـد  ) 14(ماده) ه(و بند  -10/12/1351مصوب -قانون گذرنامه ) 18(ماده) 2(مشموالن این قانون شمول بند      -2هتبصر
.مستثنی هستند-7/7/1366مصوب -قانون ارتش جمهوري اسالمی ایران 16ماده) ط(

ر مـسابقات آسـیائی یـا جهـانی مربـوط بـه       در صورت نیاز نیروهاي مسلح به سربازان فوق الذکر جهت شـرکت د  -3تبصره
.نیروهاي مسلح، نامبردگان در اختیار ستاد کل نیروهاي مسلح قرار میگیرند

هـاي کـشور و دفـاع و    توسط وزارتخانهترکاًشظرف دو ماه از تاریخ تصویب م  حداکثرآئین نامه اجرایی این قانون      -4تبصره
وزیـران خواهـد   هیـأت ستاد کل نیروهاي مسلح تهیه و به تـصویب     تأییدا  پشتیبانی نیروهاي مسلح و سازمان تربیت بدنی ب       

.رسید
و سیصدوهزارقانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سیزدهم اسفندماه یک                

.سیده استشوراي نگهبان رتأییدبه 24/12/1376هفتاد و شش مجلس شوراي اسالمی تصویب و در تاریخ 
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قانون صدور مجوز کارت معافیت از خدمت براي متعهدین خدمت فاقد ردیف حقوقی اسـتخدامی در وزارت                 

23/3/1380مصوبآموزش و پرورش

مـشمولین  (به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مـی شـود تعهـد خـدمت آن دسـته از متعهـدین خـدمت              -ماده واحده 
را کـه فاقـد ردیـف حقـوقی اسـتخدامی           ) 8/3/1369مـصوب    -متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش      قانون  » 1«ماده

هستند و خدمت آموزشی تمام وقت خود را در مدارس غیرانتفاعی انجام داده اند لغو و همزمان مجـوز کـارت معافیـت دوره              
وزارت ن مـاده واحـده ظـر مـدت دومـاه توسـط      آئین نامه اجرائی ای. ضرورت از خدمت وظیفه عمومی براي آنان صادر نماید   

.وزیران خواهد رسیدهیأتآموزش و پرورش تهیه و به تصویب 
و هـشتاد  و سیـصد هزارماه یکماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و سوم خرداد       قانون فوق مشتمل بر   

.نگهبان رسیده استشوراي تأییدبه 30/3/1380مجلس شوراي اسالمی تصویب و در تاریخ 



47قوانین و مقررات خدمت وظیفه عمومی

25/7/1369پزشکان و پیراپزشکان وظیفه مصوب ،انون معلمانق

از تاریخ تصویب این قانون وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح جمهوري اسـالمی ایـران همـه سـاله تعـدادي از          -1ماده
آموزش نظـامی بـراي انجـام    هباالتر از آن می باشند پس از انجام دورمشموالن وظیفه را که داراي مدارك تحصیلی دیپلم و       

ضرورت به منظور خدمت در وزارتخانـه هـاي آمـوزش و پـرورش، بهداشـت، درمـان و امـوزش پزشـکی و          هبقیه خدمت دور  
ایـن  اي وزارت کار و امور اجتماعی و نهـضت سـواد آمـوزي بـراي انجـام فعالیـت هـاي اصـلی              سازمان آموزش فنی و حرفه    

وزارتخانه ها در بخش هاي محروم کشور و نقاط محروم آموزشی به صورت مأمور در اختیار وزارتخانه هاي مـذکور و نهـضت         
.سواد آموزي قرار می دهد

ضرورت جهـت خـدمت در سـازمان آمـوزش فنـی و      هخدمت دورهتبصره مشمولینی که به موجب این قانون براي انجام بقی   
.می بایست حداقل داراي مدرك دیپلم فنی و باالتر بوده باشندحرفه اي مأمور می شوند 

از تاریخ تصویب این قانون در زمان صلح، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی ایران همه               -مکرر1ماده
فرهنـگ و ارشـاد   کتابداري را بنـا بـه درخواسـت وزارتخانـه هـاي      هفارغ التحصیل در رشت  هساله تعدادي از مشموالن وظیف    

اسالمی و جهاد سازندگی و سازمان ادري مجلس شوراي اسالمی پس از تأیید ستاد کـل نیروهـاي مـسلح بـا رعایـت اصـل                       
دوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایـران، پـس از          هقانون برنام ) 48(هقانون اساسی و تبصر   ) 147(

ضرورت در کتابخانـه هـاي شـهري و روسـتایی بـه صـورت       هخدمت دورهانیدن بقیآموزش نظامی به منظور گذر   هانجام دور 
.مجلس شوراي اسالمی قرار می دهدهمأمور، در اختیار وزارتخانه هاي مذکور و کتابخان

وزارتخانه هاي آموزش و پرورش، بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی گـذارده        هدر این قانون برعهد   تکالیفی که  -1تبصره
.حسب مورد عیناً در خصوص وزارتخانه هاي فرهنگ و ارشاد اسالمی و جهاد سازندگی اجرا خواهید گردیدشده است،

اجرایی این قانون توسط وزارتخانه هاي فرهنگ و ارشاد اسالمی، جهاد سـازندگی و دفـاع و پـشتیبانی              هآیین نام  -2تبصره
سه ماه پس از ابالغ تهیه و بـه تـصویب هیـأت وزیـران             نیروهاي مسلح و سازمان امور اداري و استخدامی کشور ظرف مدت          

.خواهدرسید
تعداد این قبیل مشمولین در هر دوره براساس اعالم وزارت نیاز وزارتخانه هـاي مـذکور و سـازمان آمـوزش فنـی و               -2ماده

.باشدحرفه اي وزارت کار و امور اجتماعی و نهضت سوادآموزي و موافقت ستاد فرماندهی کل نیروهاي مسلح می
آموزشی مهارت هـاي حرفـه اي طبـق       هآموزش نظامی موظف به گذراندن دور      همشموالن مذکور عالوه بر طی دور      -3ماده

برنامه اي که هر یک از وزارتخانه ها و سازمان آموزش فنی و حرفه اي وزارت کار و امور اجتمـاعی و نهـضت سـواد آمـوزي                      
.تدوین و اعالم می نمایند می باشند

که در آزمایش هاي نهایی موفقیـت     س از پایان دوره آموزش نظامی و مهارت هاي حرفه اي، مشموالن دیپلمه اي             پ -4ماده
.نمایند به درجه گروهبان سومی نائل خواهند شدلحاص

.مشموالنی که مدرك تحصیلی آنها باالتر از دیپلم است براساس قوانین نظام وظیفه به کسب درجه نائل می شوند-تبصره
افراد مذکور از نظر انضباطی و کیفـري  . خدمت وظیفه محسوب خواهد شد     ءاین مدت از خدمت مشمولین فوق جز       -5هماد

تابع قوانین و مقررات نیروهاي مسلح بوده و از لحاظ آموزشی، بهداشتی و درمـانی تـابع قـوانین و مقـررات وزارتخانـه هـاي             
.مذکور می باشند

حیت علمی و اخالقی آنان با نظر وزارتخانه هـاي آمـوزش و پـرورش و بهداشـت،     تعیین محل خدت افرادي که صال   -6ماده
درمان و آموزش پزشکی و سازمان آموزش فنی و حرفه اي وزارت کار و امور اجتماعی و نهضت سـواد آمـوزي در طـی دوره                

ري مناسب تشخیص داده    پزشکی، پیراپزشکی، و کتابدا    آموزش نظامی و مهارت هاي حرفه اي براي قبول مسئولیت معلمی،          
.ستاد فرماندهی کل نیروهاي مسلح خواهد بودهنشود به عهد
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خوراك، پوشـاك  هاستحقاقی و هزین   هبه مشمولین این قانون در مدت خدمت ضرورت حقوق و مزایاي معادل درج             -7ماده
.و مسکن طبق ضوابط مورد عمل نیروهاي مسلح پرداخت خواهد شد

غذائی، درمـان و غیـره   هه آموزش نظامی مشمولین این قانون اعم از حقوق و مزایا، لباس، جیرکلیه هزینه هاي دور -8ماده
.به عهده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح خواهد بود

سازمان برنامه و بودجه مکلف است همه ساله اعتبارات الزم جهت اجراي این قانون را در ردیف جداگانـه منظـور و                   -9ماده
.دنمایتأمین
.فارغ التحصیالن فوق لیسانس که تعهد خدمت به مراکز آموزش عالی دارند مشمول این قانون نمی باشند-10ماده
این قانون توسط وزارتخانه هاي آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دفاع و پـشتیبانی  هآئین نام  -11ماده

سوادآموزي و سازمان امور اداري و استخدامی کشور ظرف سه ماه پـس  نیروهاي مسلح، وزارت کار و امور اجتماعی و نهضت       
.از ابالغ تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید

وسیـصد وهزارمهرماه یکعلنی روز چهارشنبه مورخ بیست و پنجهقانون فوق مشتمل بر یازده ماده و یک تبصره در جلس      
.به تأیید شوراي نگهبان رسیده است3/8/1369تاریخ نه مجلس شوراي اسالمی تصویب و دروشصت
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2/3/1380مصوباجرایی قانون اصالح قانون معلمان، پزشکان و پیراپزشکان وظیفههآئین نام

:روندکار میدر این آیین نامه عبارت هاي زیر در معانی مشروح مربوط به-1ماده
.وهاي مسلحستاد کل نیر: ستاد کل-الف
.مشموالن موضوع این آیین نامه: کتابداران وظیفه-ب
وزارتخانه هاي جهاد کشاورزي و فرهنـگ ارشـاد اسـالمی و سـازمان اداري مجلـس شـوراي               : هاي به کارگیرنده  سازمان -پ

.اسالمی
ظور رفع بخـشی از نیازهـاي   سازمان هاي به کارگیرنده در زمان صلح با رعایت کامل این آیین نامه می توانند به من           -2ماده

مجلس شوراي اسالمی از خدمت کتابداران وظیفه اي که آموزش دیده و         هخود درکتابخانه هاي شهري و روستایی و کتابخان       
.ضرورت را می گذرانند به صورت مأمور استفاده نمایندهدور

کارگیري آنـان دو مـاه   را به تفکیک محل به   مورد نیاز خود   هتعداد کتابداران وظیف  سازمان هاي بکارگیرنده مکلفند    -3ماده
.اعزام به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح ارسال نمایند تا پس از هماهنگی به ستاد کل اعالم شودقبل از هر

ستاد کل پس از دریافت نیازمندي هاي سازمان هاي به کارگیرنده با رعایـت حفـظ تـوان رزمـی نیروهـاي مـسلح                  -4ماده
.عیین تعداد کتابداران وظیفه اقدام و جهت اجرا به نیروهاي مسلح ابالغ می نمایندنسبت به ت

سازمان هاي به کارگیرنده پس از طی آموزش مقدماتی در مراکز آموزشی که توسط سـتاد   هکتابداران وظیفه سهمی  -5ماده
اع و پـشتیبانی نیروهـاي مـسلح اعـالم    کل تعیین شده است به سازمان هاي به کارگیرنده مأمور و اسامی آنان به وزارت دفـ            

.می شود
معظم کل قوا مأموریت کتابداران وظیفه لغـو مـی شـود و بـراي تعیـین محـل                   هدر مواقع بحران با تصویب فرماند      -تبصره

.گیرندخدمت در اختیار ستاد کل قرار می
ی است که توسط ستاد کـل تهیـه و بـه    یهاقانون مطابق جدول) 7(مادهحقوق و مزایاي کتابداران وظیفه با رعایت    -6ماده

.سازمان هاي به کارگیرنده ابالغ می شود
عمـومی مطـابق مقـررات در نظـر گرفتـه مـی شـود        همزایایی که براي مشموالن وظیفـ  هکتابداران وظیفه از کلی    -1تبصره

.برخوردار هستند
ان وظیفه کسر و به همراه سهم دولت کـه از         کسور قانونی مقرر در قوانین نیروهاي مسلح، براساس حقوق کتابدار          -2تبصره

می شود در پایان هر ماه به حساب صندوق بیمه و بازنشستگی نیروي مربوط واریـز  تأمیندستگاه محل خدمت   همحل بودج 
.می شود

عمـر و حـوادث کتابـداران وظیفـه     ههزینه هاي آموزشی، بهداشتی، درمانی، خوراك، پوشاك، مسکن و بیمـ       تأمین-7ماده
سازمان به کارگیرنده است و این افراد از لحاظ انضباطی و کیفري تابع قوانین           هقوانین و مقررات نیروهاي مسلح برعهد      طبق

.و مقررات نیروهاي مسلح هستند
درمانی کتابداران وظیفه را بـه سـازمان هـاي بـه     هبیمهتبصره سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور موظف است سهم سران        

.داخت نمایدکارگیرنده پر
.مدت آموزش نظامی مقدماتی کتابداران وظیفه توسط یگان آموزش دهنده برابر ضوابط مربوط تعیین می شود-8ماده

گـواهی  هئروهاي مسلح گذرانده باشند با ارامشموالنی که قبل از اعزام به خدمت، آموزش نظامی مقدماتی را در نی        -1تبصره
.ش نظامی معاف می شوندبه یگان آموزش دهنده از انجام آموز

هنیروي آموزش دهنده مکلف است پس از پایان آموزش نظامی مقـدماتی کتابـداران وظیفـه را بـه منظـور ادامـ                        -2تبصره
.ضرورت به سازمان هاي به کارگیرنده معرفی نمایدهخدمت دور
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انـضباطی نیروهـاي مـسلح بـه     هامـ سازمان هاي به کارگیرنده موظفند تخلفات کتابداران وظیفه را براساس آیـین ن     -9ماده
رسـیدگی و اقـدام الزم را   هسازمان هاي ذیربط در نیروهاي مسلح اعالم نمایند؛ سازمان یاد شده موظف است تا دو ماه نتیج         

.به سازمان هاي به کارگیرنده اعالم نماید
خانه هاي موضوع قانون اصـالح قـانون     در صورتی که سازمان هاي به کارگیرنده نتوانند از کتابداران وظیفه در کتاب             -10ماده

استفاده نمایند، با هماهنگی ستاد کل در خصوص بازگرداندن افـراد            -1377مصوب  -معلمان، پزشکان و پیراپزشکان وظیفه    
.یاد شده، به نیروي مربوط اقدام می نمایند

یگان مربـوط و بـا اطـالع سـتاد کـل      هرگونه نقل و انتقال کتابداران وظیفه در ایام خدمت، حسب مورد با موافقت     -11ماده
.صورت می گیرد

سازمان هاي به کارگیرنده مکلفند کتابداران وظیفه را در پایان دوره براي دریافت کارت پایـان خـدمت بـه یگـان                   -12ماده
.آموزش دهنده معرفی نمایند

حسن حبیبی -معاون اول رئیس جمهور
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انجام مشموالن وظیفه در وزارت آموزش و پرورش و نهضت سواد آمـوزي موضـوع   هواجرایی نح هآیین نام 

8/3/1370قانون معلمان، پزشکان و پیراپزشکان وظیفه مصوب

وزارت آموزش و پرورش، سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور وابسته بـه وزارت کـار و امـور اجتمـاعی و نهـضت                         -1ماده
ح با رعایت کامل موازین عدل اسالمی و مفاد این آئین نامه به منظور اجراي فعالیت هـاي  سوادآموزي می توانند در زمان صل  

ضرورت را می گذراننـد،  هاصلی خود در بخش هاي محروم کشور و نقاط محروم آموزشی از خدمت مشموالن وظیفه که دور            
.استفاده نمایند

زیران تعیین شده یا مـی شـوند و منـاطق محـروم     هاي محروم کشور بخش هایی هستند که از سوي هیأت وبخش -تبصره
اي کشور وابـسته بـه وزارت کـار و    آموزشی مناطقی هستند که توسط وزارت آموزش و پرورش، سازمان آموزش فنی و حرفه        

امور اجتماعی و نهضت سوادآموزي مشخص شده و به تأیید شوراي عالی آموزش و پرورش و در مورد سازمان آموزش فنی و                
.کشور، وزیر کار و امور اجتماعی برسدحرفه اي 

اي کشور وابـسته بـه وزارت کـار و امـور اجتمـاعی و نهـضت       وزارت آموزش و پرورش، سازمان آموزش فنی و حرفه      -2ماده
هاي تحصیلی و محل بکارگیري آنـان،  مورد نیاز خود را به تفکیک مقاطع و رشته هسوادآموزي مکلفند تعداد مشموالن وظیف    

ماه هرسال به سازمان امور اداري و استخدامی کشور گزارش نمایند تا پس از هماهنگی به صورت یکجا از طریـق            تا اول دي    
.وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح تا اول بهمن ماه هرسال به ستاد فرماندهی کل قوا اعالم گردد

اي کـشور  رش، سـازمان آمـوزش فنـی و حرفـه     هاي آموزش و پرو   ستاد فرماندهی کل قوا پس از دریافت نیازمندي        -3ماده
ایـن آئـین نامـه بـا رعایـت حفـظ تـوان رزمـی         ) 2(وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی و نهضت سوادآموزي موضوع ماده           

.احتیاج نیروهاي مسلح ابالغ خواهند نمودنیروهاي مسلح نسبت به تعیین تعداد مشموالن مازاد بر
اي کـشور  وزارت آموزش و پرورش، سـازمان آمـوزش فنـی و حرفـه        هسهمی هموالن وظیف مراکز آموزش نظامی مش    -تبصره

.وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی و نهضت سوادآموزي از سوي ستاد فرماندهی کل قوا تعیین و ابالغ خواهدشد
بـسته بـه وزارت کـار و    اي کـشور وا   وزارت آموزش و پرورش، سازمان آموزش فنی و حرفه         هسهمی همشموالن وظیف  -4ماده

هائی که توسط ستاد فرماندهی کـل قـوا تعیـین           امور اجتماعی و نهضت سوادآموزي پس از طی آموزش مقدماتی در پادگان           
شده است به وزارت آموزش و پرورش، سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی و نهـضت        

.شدورت اسامی آنان به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح خواهدسوادآموزي مأمور می شوند و ص
درمواقع ضرورت با تصویب فرماندهی کل قوا مأموریت این قبیل افراد لغو و براي تعیین محـل خـدمت در اختیـار                  -تبصره

.گیرندستاد فرماندهی کل قوا قرار می
اي وابـسته بـه وزارت کـار و امـور     ان آموزش فنـی و حرفـه  وزارت آموزش و پرورش، سازم هسهمی همشموالن وظیف  -5ماده

اجتماعی و نهضت سوادآموزي که صالحیت علمی و اخالقی آنان برابر ضوابط گزینش دستگاه مربوط تأیید شده اسـت پـس                
اي کـه توسـط وزارت آمـوزش و پـرورش،     هـاي حرفـه   آموزش مهـارت   هآموزش نظامی و کسب موفقیت در دور       هاز طی دور  

گردد برابر قوانین و مقررات مورد عمل ارتش جمهوري اسالمی ایـران  اي و نهضت سوادآموزي برگزار میفنی و حرفهسازمان  
.به کسب درجات نظامی نایل می شوند

مشموالنی که صالحیت علمی و اخالقی آنان از سوي گزینش دستگاه مربـوط تأییـد نگـردد و یـا اینکـه در طـول                  -تبصره
هخـدمت دور هکار را به تشخیص دستگاه مربوط از دست بدهند با ذکر دلیل براي انجـام بقیـ                 هامدوران خدمت صالحیت اد   

.ضرورت، به یگان اعزام کننده معرفی خواهندشد
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اي کـشور وابـسته بـه    مشموالن وظیفه در مدت خدمت در وزارت آموزش و پرورش، سازمان آموزش فنـی و حرفـه            -6ماده
ت سوادآموزي به صورت مأمور از نیروهاي مسلح و با حفظ وضعیت نظـامی انجـام وظیفـه            وزارت کار و امور اجتماعی و نهض      

.خواهند نمود
اي کـشور وابـسته بـه وزارت کـار و امـور      درمدت خدمات در وزارت آموزش و پرورش، سازمان آموزش فنی و حرفه        -7ماده

تحقاقی و هزینه خوراك، پوشاك و مـسکن        اس هاجتماعی و نهضت سوادآموزي حقوق و مزایاي مشموالن وظیفه معادل درج          
طبق ضوابط مورد عمل نیروهاي مسلح خواهد بود و از محل اعتبارات وزارت آموزش و پرورش، سازمان آموزش فنی و حرفه                 

.شداي کشور وابسته به وزارت کار امور اجتماعی و نهضت سوادآموزي پرداخت خواهد
مشموالن وظیفه موضوع این آئین نامه اعم از حقوق و مزایا، لباس، خوراك،         آموزش مقدماتی    ههاي دور هزینه هکلی -8ماده

هاي و بقیـ هـاي حرفـه  آموزش مهـارت   هوزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح است و هزین         همسکن، درمان و غیره به عهد     
بـه وزارت کـار و امـور    اي کشور وابـسته سازمان آموزش فنی و حرفهوزارت آموزش و پرورش،هضرورت به عهد  هخدمت دور 

.اجتماعی و نهضت سوادآموزي می باشد
کسور قانونی مقرر در قوانین نیروهاي مسلح از حقوق مشموالن وظیفه موضوع این آئـین نامـه کـسر و بـه همـراه                    -تبصره

هـاي مربـوط در صـندوق هـاي    می گردد در پایـان هرمـاه بـه حـساب       تأمیندستگاه مربوط    هسهم دولت که از محل بودج     
.نیروهاي مسلح واریز می گرددهبازنشستگی و بیم

اختیـار  نماید و درتأمینسازمان برنامه و بودجه مکلف است همه ساله اعتبارات الزم جهت اجراي این آئین نامه را           -9ماده
دآموزي اي کشور وابسته به وزارت کار و امور اجتمـاعی و نهـضت سـوا   وزارت آموزش و پرورش، سازمان آموزش فنی و حرفه       

.قراردهد
موضوع این آئین نامه درمدت خدمت از نظر امـور انـضباطی و جـرائم و تخلفـات تـابع قـوانین و                 همشموالن وظیف  -10ماده

.مقررات نیروهاي مسلح و از جهت انجام امور اداري تابع مقررات دستگاه محل خدمت خود می باشند
اي کشور وابسته بـه وزارت کـار و امـور اجتمـاعی و نهـضت       حرفهوزارت آموزش و پرورش، سازمان آموزش فنی و          -11ماده

معرفی شده از سوي مراکز آموزشی نیروهاي مسلح را به خدمت پذیرفته و پس از پایان مـدت           هسوادآموزي، مشموالن وظیف  
معرفـی آنان را جهت ترخیص از خدمت و صدور کارت پایان خـدمت، بـه یگـان اعـزام کننـده             ضرورت، هقانونی خدمت دور  

.می نمایند
اي کشور وابسته بـه وزارت کـار و امـور اجتمـاعی و نهـضت      وزارت آموزش و پرورش، سازمان آموزش فنی و حرفه    -12ماده

امور مندرج در این آئین نامـه برحـسب ضـرورت و بـا رعایـت مقـررات مربـوط، واحـد         هسوادآموزي مجازند جهت انجام کلی 
.شهرستانی الزم، اثر نماینداي ومستقلی با شعب استانی یا منطقه

حسن حبیبی-معاون اول رئیس جمهور
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12/2/1375قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب 

از مراکز آموزش عالی گروه پزشکی در   1/4/1367کلیه افراد ایرانی با تحصیالت فوق دیپلم و باالتر که پس از تاریخ               -1ماده
کشور فارغ التحصیل شده یا می شوند و خدمت آنان از سوي وزارت بهداشت، درمـان و آمـوزش پزشـکی    داخل و یا خارج از  

ماه اول پس از فراغت از تحصیل خود را در داخـل کـشور و در منـاطق             24مورد نیاز اعالم می گردد، مکلفند حداکثر مدت         
.دمت نمایندمورد نیاز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تشکیالت تابعه آن خ

.مدت خدمت در مقاطع کاردانی یکسال می باشد-1تبصره
اي خواهد بود که به تصویب هیـأت      سال بر حسب محرومیت نقاط به تفضیل آئین نامه        2مدت فوق براي کمتراز      -2تبصره

.رسیدوزیران خواهد
دائم باشـند، یـا واجـد    هه داراي پروانکسانی که خدمت موضوع این قانون را به انجام رسانیده همچنین کسانی ک           -3تبصره

.با دریافت مدرك تحصیلی جدید مشمول خدمات موضوع این قانون نمی باشنددائم باشند،هشرایط دریافت پروان
پزشکان عمومی ذکور مشمول این قانون و قانون پیام آوران بهداشت موظفند حداقل یک سال خدمات قـانونی را           -4تبصره

.درمانی روستاها و بخش هاي کشور انجام دهنددر مراکز بهداشتی و
مستخدمین رسمی دولت و کادر ثابت نیروهاي مـسلح و اعـضاء هیـأت و مؤسـسات آمـوزش عـالی و تحقیقـاتی             -5تبصره

خدمت موضوع این قانون را در نقاط مورد نیاز سازمان ذیربط به شرط داشتن واحدهاي بهداشـتی، درمـانی انجـام خواهنـد                   
.داد

همسران و فرزندان شهداء، آزادگان، مفقودین جنگ تحمیلی، یک نفر برادر یا خواهر شـهید یـا مفقـود، بـرادران و                     -2ماده
و نیز مادرانی که حضانت فرزند خود را بـه  % 25خواهران دو شهید یاباالتر، آزادگان، جانبازان، جانبازان انقالب اسالمی باالي       

وضوع این قانون معاف هـستند و در صـورت تمایـل افـراد مـذکور و نیـاز وزارت       عهده دارند و تک فرزند خانواده از خدمت م      
.مند شوندبهداشت، درمان و آموزش پزشکی این گروه می توانند از مزایاي این قانون بهره

.تبصره در مورد معافیت افراد مازاد بر نیاز اولویت با رزمندگان می باشد
پزشکی انجام شود از کل خدمت مقـرر   هاط مشموالن این قانون که در حرف      احتی همدت خدمت دوره ضرورت و دور     -3ماده

.در این قانون کسر می گردد
مشموالن این قانون مکلفند حداکثر یک ماه بعد از فراغت از تحصیل یا اعالم ارزشیابی مـدرك تحـصیلی خـارج از                     -4ماده

ا به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معرفی    کشور به منظور تعیین وضعیت از لحاظ شمول موضوع این قانون خود ر            
ماه تعیین محل خدمت نموده و افراد مازاد بر نیاز را بـا رعایـت اولویـت               وزارت مذکور موظف است ظرف حداکثر دو      . نمایند
حـل  کسانی که ظرف مدت مقرر خود را معرفی ننمایند و یا یک ماه پس از تعیـین م            . مناطق یک و آزاد معاف نماید      هسهمی

.خدمت شروع به کار نکنند، غایب محسوب و به تشخیص وزارت مذکور برابر مدت غیبت به خدمت آنان افزوده خواهد شد
مشموالن این قانون مادام که خدمات قانونی را شروع ننموده یا معافیت اخذ نکرده باشند، مجاز به دخالت در امـور                  -5ماده

.پزشکی نمی باشند
لی و ریز نمرات و صدور هرگونه تأییدیه تحصیلی و گواهینامـه بـراي مـشموالنی کـه خـدمت                 تحویل مدرك تحصی   -6ماده

.موضوع این قانون را انجام نداده و یا معافیت دریافت ننموده باشند ممنوع است
اي هـ یید در خارج از کشور در رشـته  أهاي معتبر مورد ت   کسانی که براي ادامه تحصیل با هزینه شخصی در دانشگاه         -تبصره

مورد نیاز کشور احتیاج به مدارك تحصیلی داشته باشند، با سپردن تضمین کافی مبنـی بـر انجـام خـدمات قـانونی پـس از            
.فراغت از تحصیل، مدارك تحصیلی و گواهی موقت طبابت دریافت خواهند داشت
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پـس از انقـالب فرهنگـی    و باالتر و مناطق محروم آزمونهـاي سراسـري سـنوات      2فارغ التحصیالن سهمیه مناطق      -7ماده
اي که به تصویب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشـکی خواهـد رسـید، انجـام         موظفند تعهدات خود را بر اساس آئین نامه       

.دهند
انـد  مشمولین قوانین قبلی خدمات پزشکان که به دلیل موجه خدمات خـود را طبـق ضـوابط مربـوط انجـام نـداده            -8ماده

.ودمشمول این قانون خواهند ب
اند، از شمول این قانون مستثنی بوده و چنانچـه از  مند نشدهفارغ التحصیالن خارج از کشور که از مزایاي ارزي بهره       -9ماده

.گروه داراي پروانه باشند طبق ضوابط، پروانه دائم پزشکی دریافت خواهند نمود
تفاده از ارز دولتـی خـدمات موضـوع ایـن قـانون و      اند با توجه به مـدت اسـ  کسانی که از ارز دولتی استفاده نموده -1تبصره

.تعهدات مربوطه را انجام خواهند داد
خود را تـا فـارغ التحـصیلی در    کسانی که در حین تحصیل رشته هاي علوم پزشکی وارد کشور شده و تحصیالت            -2تبصره

رزي دولت بهره مند نگردیـده باشـند   مزایاي ازهزینه تحصیل خود را بپردازند و ا    داخل کشور ادامه می دهند در صورتی که         
.براي باقی مانده دوره تکمیلی نیاز به انجام خدمات قانونی نخواهند داشت

خدمات قبلی مشمولین قانون خدمت خارج از مرکز پزشکان و دندانپزشکان و داروسازان به قوت خود باقی است و                    -10ماده
.خدمات موضوع این قانون محسوب می گرددجزء

مرخـصی هـاي اسـتحقاقی، اسـتعالجی، بـدون حقـوق،       (مشموالن این قانون از لحاظ حقوق و مزایا و امور رفاهی            -11ماده
تابع قوانین و مقـررات اسـتخدام کـشوري و قـانون     ) پاداش، کمک هاي غیر نقدي و بیمه عمر و درمان و حادثه و سایر مزایا   

ستگاه دیگر معرفـی گردنـد کـه داراي مقـررات اسـتخدامی      نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت می باشند و چنانچه به د         
.خاص می باشند، تابع ضوابط حقوقی و رفاهی آن دستگاه خواهند بود

مشموالن این قانون که به طور تمام وقت و بدون کار انتفاعی خصوصی خدمت می نمایند، چنانچه از گروه داراي                 -1تبصره
حقوق و مزایا اضافه کاري و حق محرومیت از مطب طبق آئین نامه اجرایی کـه          پروانه باشند درمقابل دو نوبت کار موظف از       

نمایند و در صورتی که از گروه بدون پروانه باشـند،  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین خواهد نمود، استفاده می  
.بهره مند میگردند) کار و اضافه کار(از مزایاي دو نوبت کار موظف 

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میتواند مشموالن موضوع این قانون را در صورت نیاز بـا الویـت منـاطق     وزارت -2تبصره
.محروم و نیازمند در حین خدمت بدون اخذ مجوزهاي مربوطه به استخدام پیمانی یا رسمی دستگاه مربوطه درآورد

.ز انجام خدمات موضوع این قانون معاف میباشندسالگی رسیده باشند، ا45مشموالن این قانون که به سن باالي -12ماده
بهداشتکاران دهان و دندان و کاردان هاي بهداشت خانواده و مبارزه با بیماریها، تابع ضوابط مقرر در قوانین خاص                 -13ماده

.مربوط به خود میباشند
بهداشـت، درمـان و آمـوزش    به منظور تربیت پزشک متخصص مورد نیاز مناطق محروم و نیازمنـد کـشور، وزارت              -14ماده

اي را بـراي منـاطق محـروم و نیازمنـد کـشور            هاي جداگانه پزشکی موظف است به هنگام پذیرش دستیار تخصصی، سهیمه        
اختصاص دهد، دستیاران تخصصی استفاده کننده از سهمیه مذکور موظفند پـس از انجـام دوره تخـصص، برابـر طـول دوره       

این قانون در نقاط مربوط انجام دهند و پس از انجام خـدمات مـذکور پروانـه دائـم     تخصص به عنوان خدمات قانونی موضوع   
.دریافت خواهند نمود

دستیاران استفاده کننده از سهمیه موضوع این ماده که داراي پروانـه دائـم پزشـکی هـستند، نـصف مـدت دوره                         -1تبصره
.تخصصی با احتساب ضرایب مربوط در نقاط مذکور خدمت خواهند نمود
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دستیاران تخصصی موضوع ماده فوق موظفند قبل از شروع دوره دسـتیاري تعهـد ثبتـی الزم جهـت خـدمت در                -2تبصره
.هاي علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی بسپارندنقاط مربوط به دانشگاه

.اقی استات آموزش عالی به قوت خود بمؤسسها و هیات علمی مورد نیاز دانشگاهتأمینقانون نحوه -3تبصره
وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی و اصالحات آن بـه قـوت خـود بـاقی اسـت و انجـام               تأمینقانون  -15ماده

.خدمات موضوع این قانون بعنوان قسمتی از تعهدات موضوع قانون مزبور محسوب خواهد شد
موزش پزشکی حداکثر ظرف دو مـاه تهیـه و پـس از    آئین نامه اجرایی این قانون توسط وزارت بهداشت، درمان و آ   -16ماده

.تصویب هیات وزیران به مرحله اجراء گذاشته خواهد شد
.کلیه قوانین مغایر با این قانون لغو میگردد-17ماده

تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دوازدهم اردیبهشت ماه یک هـزار و سیـصد   14ماده و 17قانون فوق مشتمل بر   
.به تائید شوراي نگهبان رسیده است26/2/1375و پنج مجلس شوراي اسالمی تصویب و در تاریخ و هفتاد 
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25/6/1375مصوب 1اجرایی قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکانهنامآئین

:مشموالن قانون عبارتند از-1ماده
.هاي مذکور، داروساز، دکتراي علوم آزمایشگاهی و متخصصان رشتهگروه پزشکی شامل پزشک، دندانپزشک-الف 

هـاي مامـایی، پرسـتاري، علـوم     التحصیالن کـاردان و بـاالتر در رشـته   هاي وابسته شامل فارغ  گروه پیراپزشکی در رشته    -ب
لـف بهداشـتی، اطـاق    هاي مختهاي مختلف توانبخشی، امور دارویی، رشته   آزمایشگاهی، تکنولوژي پزشکی، رادیولوژي، رشته    

پزشـکی،  ههاي مربوط به علوم پایعمل، هوشبري، تغذیه، شنوایی سنجی، بینایی سنجی، ضبط آمار و مدارك پزشکی، رشته            
.آمار زیستی، خدمات اجتماعی و مددکاري و روانشناسی بالینی

که از ایـن پـس قـانون نامیـده         (-1375مصوب   -قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان      ) 1(مادهمناطق مورد نیاز     -2ماده
نیاز، در ابتداي هر سال توسط وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش           هاي مازاد بر  هاي مربوط، همچنین گروه   و رشته ) شودمی

.پزشکی تعیین و اعالم خواهد شد
وم بـا نظـر     هاي پزشکی و پیراپزشکی در منـاطق مـورد نیـاز بـا اولویـت منـاطق محـر                  التحصیالن گروه توزیع فارغ  -3ماده

.شودکمیسیونی است که اعضاي آن توسط وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین می
ها و بهداشت خانواده بهداشتکار دهان و دندان براساس قـانون مربـوط، انجـام وظیفـه              هاي مبارزه با بیماري   کاردان -4ماده

.خواهند کرد
.زوجین استهزدواج و تاریخ آن، مندرجات شناسنامدر مورد بانوان مشمول قانون، مالك احراز ا-5ماده
مراجع صدور گواهی پایان خدمات مشموالن قانون، توسط وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشـکی تعیـین خواهـد               -6ماده
.شد

.درمان و آموزش پزشکی رفتار خواهد شدبا مشموالن بیمار طبق نظر شوراي عالی پزشکی وزارت بهداشت،-7ماده
کـل  هقانون، مراکز آموزشی موظفند تاریخ فراعت از تحصیل دانشجویان را بـه ادار  ) 4(مادهدر جهت اعمال ضوابط      -8ماده
.التحصیالن اعالم کرده، مرابت را به نحو مقتضی به اطالع آنها برسانندفارغ
خـاص یـا   هر و بـا کـسب پروانـ   که به تبعیت از همس     4/3/1360التحصیالن بعد از تاریخ     خدمات بانوان متأهل فارغ    -9ماده

انـد قابـل محاسـبه    مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا بهداري در مناطق غیـر مجـاز انجـام وظیفـه کـرده                   
.باشدمی

.دستگاه ذیربط و آخرین حکم استخدامی رسمی کارمند استهمالك احراز استخدام رسمی معرفی نام-10ماده
بینـی شـده در قـانون اسـتفاده کننـد کـه       توانند از تسهیالت پیشرسمی دولت، در صورتی میتبصره این قبیل مستخدمان     

.داراي مراکز بهداشتی و درمانی مجاز باشند
شـهدا، بنیـاد شـهید انقـالب اسـالمی مرکـز، بـراي        هقانون، مرجع صدور گواهی بـراي خـانواد    ) 2(مادهدر اجراي    -11ماده

االثرها حـسب  اسالمی مرکز، براي آزادگان، ستاد رسیدگی به امور آزادگان مرکز، براي مفقود   جانبازان، بنیاد جانبازان انقالب     
مورد توسط مقامات مجاز نیروهاي مسلح که امضاي آنها معرفی شده است و براي تـک اوالد خـانواده، گـواهی ثبـت احـوال            

.باشدمحل می
شوند با انجام تعهدات قـانونی مجـاز بـه دریافـت گـواهی      میدستیارانی که به استناد ضوابط قانونی متعهد خدمت       -12ماده

.پایانی و پروانه دایم خواهند بود
10/7/1374ه مـورخ  /14732/ت/8477هشمارهدر مورد اعمال ضرایب مناطق محروم، جداول موضوع تصویب نام       -13ماده

مالك عمل خواهد بود
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فصل اول ـ کلیات ·

ضرورت فصل دوم ـ احضار براي دوره ·

فصل سوم ـ رسیدگی ·

معافیتها ـفصل چهارم ·

فصل پنجم ـ آموزش نظامی مشموالن و درجات و حقوق و مزایاي آنان ·

فصل ششم ـ غیبت مشموالن وظیفه عمومی و جرائم و مجازاتها ·

سایر آئین نامه هاي خدمت وظیفه عمومی ·
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مجلس شوراي اسالمی ایران29/7/1363مصوب آئین نامه اجرائی قانون خدمت وظیفه عمومی
کلیات -فصل اول 

قـانون  976اتباع ذکور دولت جمهوري اسالمی ایران از لحاظ قانون خدمت وظیفه عمومی باتوجه به مقررات مـاده             -1ماده
:مدنی به شرح زیر می باشند

.کلیه سکنین ایران به استثناي اشخاصی که تبعیت خارجی آنها مسلم باشد-1
.خارجی کسانی مسلم است که مدارك تابعیت آنها مورد اعتراض دولت ایران نباشدتبعیت

.کسانی که پدر آنها ایرانی است اعم از اینکه در ایران یا در خارجه متولد شده باشند-2
.کسانی که در ایران متولد شده و پدر ومادر آنان غیر معلوم باشند-3
.ی که یکی از آنها در ایران متولد شده به وجود آمده اندکسانی که در ایران از پدر ومادر خارج-4
سال تمـام الاقـل   18کسانی که در ایران از پدري که تبعه خارجی است به وجود آمده و بالفاصله پس از رسیدن به سن     -5

د کـه بـر طبـق    یک سال دیگر در ایران اقامت کرده باشند واال قبول شدن آنها به تابعیت ایران بر طبق مقرراتی خواهد بـو                 
.قانون براي تحصیل تابعیت ایران قانون مقرر است

.هر تبعه خارجی که تابعیت ایران را تحصیل کرده باشد-6
.نخواهند بود5و4اطفال متولد از نمایندگان سیاسی و کنسولی خارجی مشمول فقره -تبصره

از لحاظ انجام خـدمت وظیفـه تـابع    .ل کرده باشندتابعیت ایرانی تحصی اشخاصی که تابعیت خارجی داشته و بعدًا       -2ماده
.مقررات خدمت وظیفه عمومی خواهند بود

چنانچه در زمان داشتن تابعیت کشور خارجی مطابق قوانین همان کـشور خـدمت دوره ضـرورت را انجـام داده                      -1تبصره
.د بودبراي مراحل احتیاط و ذخیره تابع مقررات مربوط به اشخاص هم طبقه خود خواهنباشند

از انجـام خـدمت دوره ضـرورت       یـا چنانچه کشور متبوع قبلی آنان فاقد مقررات خدمت وظیفه عمومی بـوده و             -2تبصره
.بسیج همگانی به خدمت احضار خواهند شددر صورت لزوم در زمان جنگ ومعاف شده باشند

بـراي روشـن شـدن    می شوند نوزده سالگی   افراد ذکور ایرانی از اول فروردین ماه سالی که طی آن سال وارد سن                -3ماده
.وضع مشمولیت خود احضار خواهند شد

سـال تمـام   19افرادي که جهت انجام خدمت دوره ضرورت بالمانع تشخیص داده شوند در طی سالی که بـه سـن         -4ماده
.می رسند به خدمت دوره ضرورت اعزام خواهند شد

وز یا ماه تولد تاثیري نخواهد داشت و کلیـه افـراد ذکـور متولـد در     و اعزام ردر تعیین سن مشمولیت براي احضار      -5ماده
متولد همان سال تلقی شده و از لحاظ مشمولیت در یک طبقه قرار          )از اول فروردین ماه تا پایان اسفندماه      (یکسال شمسی   
.خواهند گرفت

مت دوره ضرورت باشـند در صـورت     خود داوطلب انجام خد   ،مشموالن قادر به خدمت و بالمانع که در سال احضار          -6ماده
.نیاز بنا به اعالم اداره وظیفه عمومی می توان آن را به خدمت اعزام نمود

کلیه مشموالن احضار شده براي تعیین تکلیف و روشن شدن وضع مشمولیت در موعد مقرر خود را به مرکزي کـه            -7ماده
.معرفی نماینداز طرف اداره وظیفه عمومی در رسانه هاي گروهی اعالم می شود 

سن مشموالن و افراد تحت تکفل آنان از لحاظ انجام خدمت وظیفـه و یـا معافیـت از آن تـابع منـدرجات اولـین                  -8ماده
شناسنامه آنان بوده و ابطال شناسنامه و اسناد سجلی مربوط به آن و هر نوع تغییري اعم از اصالح و الحاق و یا تکمیل کـه        

حکـم صـادره از مراجـع    رتی که در وضع معافیت و یا مـشمولیت مـوثر باشـد ولـو براسـاس        به عمل آمده باشد در صو      بعدًا
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هاي رسیدگی مکلف بـه رعایـت منـدرجات اولـین شناسـنامه      هیأتمعتبر نخواهد بود و سازمانهاي وظیفه عمومی و    ،قضایی
.مشمولین و افراد تحت تکفل آنان می باشند

هاي وظیفه عمومی یا تشخیص پزشک معاین اولین یا یگـان هـاي محـل    چنانچه حسب اعالم مشمول یا سازمان       -9ماده
سال به نظر برسد مـشمول در  5خدمت پرسنل وظیفه تفاوت سن واقعی مشمول یا سن مندرج در شناسنامه وي بیشتر از              

ا بـه  معاینه و در صورتی که شورا تفاوت مـشمول ر     ) قانون خدمت وظیفه عمومی     41ماده 1موضوع تبصره (شوراي پزشکی   
نماید به مشمول ابالغ خواهد شد که در مورد تصحیح شناسنامه خود از طریـق مراجـع ذیـصالح              تأییدمیزان مصرحه فوق    

بدیهی است در صورتی که طبق نظر شوراي پزشکی مشمول در سنی قرار گیرد که باید به خدمت اعزام گـردد       ،اقدام نماید 
ت قرار گیرد صـدور و تحویـل کـارت معافیـت مـشارالیه منـوط بـه ارائـه           بالفاصله به خدمت اعزام و چنانچه در سن معافی        

.شناسنامه تصحیح شده می باشد
سال باشـد برابـر   5در مورد مشموالنی که تفاوت سن مندرج در شناسنامه جدید و شناسنامه اولیه آنان بیشتر از                 -تبصره

.اقدام خواهد شد9روش مذکور در ماده 
در سنین مشمولیت قرار دارند و بـه عنـوان عـدم دریافـت شناسـنامه تقاضـاي صـدور           ظاهراًدر مورد کسانی که      -10ماده

این قبیل افراد را جهت معاینه در شوراي پزشـکی بـه حـوزه وظیفـه عمـومی      ،شناسنامه می نمایند اداره ثبت احوال محل 
نمود و حوزه هـاي وظیفـه عمـومی    محل معرفی و سپس برابر نظر شورا نسبت به صدور شناسنامه براي آنان اقدام خواهند    

.در مورد آنها طبق شناسنامه صادره اقدام می نمایند9به شرح ماده 
در اسفند ماه هر سال طرح کلی نیازمندي سالیانه نیروهاي نظامی و انتظامی که شـامل نیازمنـدي هـر دوره نیـز      -11ماده

مشترك ارتش جمهوري اسالمی ایران تهیـه و پـس از        نیازمندي ها وسیله ستاد    تأمینخواهد بود و همچنین ترتیب تقدم       
.دفاع جهت اجرا به اداره وظیفه عمومی ابالغ خواهد شدتصویب شوراي عالی

به منظور تهیه طرح نیازمندي هاي موضوع این ماده کمیسیونی با شرکت نیروهاي نظامی و انتظـامی در سـتاد                    -1تبصره
.مشترك تشکیل خواهد شد

امی و انتظامی موظفند سقف سازمانی مصوبه پرسنل وظیفه خود همچنین تعداد موجـودي را برابـر     نیروهاي نظ  -2تبصره
.آمار پایه خدمتی در خاتمه هر سال براي محاسبه نیازمندي هاي سال بعد به ستاد مشترك منعکس نمایند

صـله در قالـب سـهمیه       در یک یا چند دوره اعزام تغییري حاصل گـردد تغییـرات حا            چنانچه بر حسب ضرورت    -3تبصره
سالیانه هر یک از نیروها و سازمانها وسیله ستاد مشترك تنظیم و پس از تصویب شوراي عالی دفـاع جهـت اجـرا بـه اداره                        

.وظیفه عمومی ابالغ خواهد شد
در مواقع ضروري واگذاري مشمولین خاص به طور دسته جمعی یا انفرادي به نیروهاي نظامی و انتظامی توسـط                  -12ماده

.تاد مشترك ارتش جمهوري اسالمی ایران به اداره وظیفه عمومی ابالغ خواهد شدس
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16/7/1365قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 12آیین نامه اجرایی ماده { 

،ات و شرکتهاي دولتی و نهادهاي قانونی و سازمانهاي وابسته به دولـت مؤسسکارگران و مستخدمین وزارتخانه ها،     -1ماده
ات دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نامه است و شهرداریها، چنانچـه  مؤسسملی و مصادره شده و تحت پوشش و     

روز از تاریخ پایان خدمت وظیفه به محل کار خود مراجعه نمایند، کار فرما یا سازمان مربوط مکلف اسـت آنـان را            60ظرف
.به کار اولیه خود بگمارد

در بخش خصوصی بازگشت به کار کارگر پس از انجام خدمت وظیفه عمومی در قرارداد اسـتخدامی  در صورتی که   -2ماده
به کارگاه مراجعه نماید کارفرما مکلف است وي را به کـار اولیـه خـود    1شرط شده باشد و کارگر ظرف مدت مقرر در ماده        

.بگمارد
د و مزایاي وي از آنچه که قبل از اعزام به خـدمت وظیفـه   در مواردي که کارگر به کار اولیه گمارده شود نباید مز          -تبصره

.عمومی دریافت می نموده کمتر باشد
چنانچه اشتغال مجدد کارگران و مستخدمین مشمول این آیین نامه در شغل اولیه یـا مـشاغل مـشابه آن امکـان             -3ماده

ایـن آیـین نامـه طبـق     2ورد ضمن رعایت ماده پذیر نباشد و ذینفع نیز از قبول شغل دیگر امتناع نماید با آنان بر حسب م        
.مقررات مورد عمل سازمان مربوط یا قانون کار رفتار خواهد شد

در صورتی که مستخدم یا کارگر به علت بیماري یا پیشامدهاي غیره مترقبه نتواند در مـدت مقـرر در ایـن آیـین                 -4ماده
ست پس از رفع مانع بالفاصله خود را به واحد مربـوط معرفـی   مکلف ا،ه یا محل کار سابق خود مراجعه نماید  مؤسسنامه به   

.و مدارك الزم را ارائه نماید که در این صورت طبق مقررات مورد عمل سازمان یا قانون کار با وي رفتار خواهد شد
داشـته  مشمول این آیین نامه در صورتی که براي اشتغال به کار سابق خـود بـه آمـوزش حرفـه اي نیـاز      کارگران   -5ماده

.باشند کارفرما از طریق وزارت کار و امور اجتماعی، امکانات آموزش مرد لزوم را فراهم می نماید
تهیه مسکن براي کارگران کارگـاه خـود برقـرار    ،کارفرمایان مکلفند در صورتی که مزایایی از قبیل اضافه دستمزد    -6ماده

.نمایندتأمینین نامه نیز از تاریخ اعاده به کار کرده باشند مزایاي مذبور را براي کارگران مشمول این آی
در صورتی که کارگران مشمول قانون کار، پس از پایان خدمت وظیفه عمومی با رعایت مفاد این آیـین نامـه کـار           -7ماده

ایـن  خود را به جهاتی از قبیل تعطیل کارگاه از دست بدهند، مرکز کاریابی وزارت کار و امور اجتماعی نـسبت بـه معرفـی                   
}. قبیل کارگران براي آموزش یا اشتغال به کار، در شرایط مساوي حق تقدم قائل خواهندشد

اداره وظیفه عمومی پس از وصول میزان نیازمندي هر یک از نیروهاي نظامی و انتظامی از ستاد مشترك در هـر           -13ماده
ك و نیروهـا و سـازمانهایی کـه داراي سـهمیه       مرحله اعزام مشمول با تشکیل کمیسیونی مرکب از نمایندگان ستاد مـشتر           

.می باشند سهمیه هر نیرو یا سازمان را از مشموالن موجود در هر حوزه وظیفه تعیین خواهد نمود
چنانچه مشموالن موجود در هر مرحله اعزام بیشتر یا کمتر از میزان نیازمندي نیروي نظـامی و انتظـامی باشـند                 -تبصره

بور به صورت تقسیم به نسبت بین مبادي مصرحه بر اساس سهمیه آنها در همـان مرحلـه اعـزام    تعداد افزایش یا کاهش مز    
تقسیم و سهمیه تعیین شده اخیر ملک عمل حوزه هاي وظیفه خواهد بود و درصورت وجود مشمول اضافی در طـول سـال     

میه سالیانه آنهـا کـه بـه تـصویب     بایستی ترتیبی اتخاذ گردد که سهمیه هیچیک از نیروهاي نظامی و انتظامی بیش از سه         
.شوراي عالی دفاع رسیده است نگردد

نیروهاي نظامی و انتظامی موظفند پس از معین شدن سهمیه آنهـا از هـر حـوزه مراتـب را بـه مرکـز آموزشـی                           -14ماده
.نیروهاي مربوطه اطالع دهند
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مه در حین اعزام تعداد مشموالن قابل اعـزام  این آیین نا13چنانچه پس از تعیین سهمیه بر اساس مقررات ماده      -15ماده
اضافه بر سهمیه باشند اداره وظیفه عمومی موظف است تعداد مازاد را بر اساس ترتیب تقدم مصوبه شوراي عـالی دفـاع بـا                  

.نظر ستاد مشترك و نیروي ذیربط تا حد نیازمندي هر مرحله اعزام مربوط به همان نیرو اختصاص دهد
و اختصاص مشموالن هر حوزه به نیروها و سازمانهاي نظامی و انتظامی به میزانی که مورد تـصویب           نحوه تقسیم  -16ماده

. کمیسیون قرار گرفته است با اداره وظیفه عمومی خواهد بود
.تعیین شده است تحویل نمایدقبالًاداره وظیفه عمومی موظف است مشمولین هر نیرو را در مرکز آموزشی که -17ماده
مرکز آموزشی نیروهاي نظامی و انتظامی موظف به پذیرش مشموالنی کـه بـا همـاهنگی قبلـی سـتاد نیـرو یـا                -18ماده

.به آنان اختصاص داده شده و از طرف اداره وظیفه عمومی معرفی گردند می باشند،سازمان مربوطه
تا مرکز آموزشی با ژاندارمري جمهـوري  هزینه اعزام و حمل و نقل و جیره بین راه کلیه مشموالن از مرکز اعزام             -19ماده  

در محلهایی که وسیله نقلیه به اندازه کافی موجود نبوده و امکان کمک و همیاري موجـود باشـد             ،اسالمی ایران خواهد بود   
سایر نیروهاي نظامی و انتظامی مساعدتهاي الزم را با حوزه هاي وظیفه عمومی اعزام کننده در حمل و نقل مـشموالن بـه            

.واهند آوردعمل خ
هیچ یک از نیروهاي نظامی و انتظامی مجاز به پـذیرش مـشمولین فاقـد دفترچـه آمـاده بـه خـدمت یـا داراي                   -20ماده  

.دفترچه آماده به خدمت بدون معرفی اداره وظیفه عمومی نخواهند بود
ی یـا انتظـامی پذیرفتـه      هرگاه مشموالن بدون معرفی اداره وظیفه عمومی به خدمت هر یک از نیروهـاي نظـام                -21ماده  

خدمت وظیفه عمومی محسوب نگردیده و با آنان ماننـد مـشمولینی         ءجزشوند مدتی را که در آن نیروها خدمت نموده اند         
.که به خدمت اعزام نگردیده اند رفتار خواهد شد

ا محـل سـکونت   مشموالنی که دفترچه آماده به خدمت داشته و وسیله حوزه وظیفه محل صـدور شناسـنامه یـ              -22ماده  
جهت انجام خدمت به مرکز آموزشی تعیین شده اعزام گردیده اند ملـزم بـه انجـام خـدمت در آن مرکـز آموزشـی بـوده و                 

ضمن معرفی خود به یکی از حوزه هاي دیگر وظیفه عمومی و یا معرفی بـه حـوزه وظیفـه اعـزام کننـده و                    مجدداًچنانچه  
یدي دریافت داشته و به مرکز آموزشی دیگري اعزام گردند خدمت آنـان در             کتمان اعزام قبلی دفترچه آماده به خدمت جد       

خدمت وظیفه عمومی محسوب نگردیده و با آنان مانند مشمولینی که به خدمت اعـزام نگردیـده              ءمرکز آموزشی بعدي جز   
.اند رفتار خواهد شد

آیـین نامـه هـاي اجرایـی آن یـا بـدون       نیروهاي نظامی و انتظامی بدون رعایت قانون خدمت وظیفه عمومی و       -23ماده  
.صدور حکم از مراجع قضایی مجاز به ترخیص سربازان وظیفه در حین خدمت وظیفه عمومی نمی باشند

سپاه پاسداران انقالب اسالمی می تواند مشموالن مورد نیـاز خـود را در هـر دوره برابـر ضـوابط معینـه از بـین               -24ماده  

ه به خدمت می باشند انتخاب و مشخصات آنـان را قبـل از تـاریخ اعـزام بـه حـوزه هـاي         که داراي دفترچه آماد   مشموالنی
وظیفه عمومی صادر کننده دفترچه آماده به خدمت اعالم نماید تـا مـشمولین مـورد نظـر از طریـق آن حـوزه هـا در حـد             

.به مرکز آموزشی سپاه معرفی شوندسهمیه تعیین شده
نـشود در   تـأمین اسداران انقالب اسالمی از مـشموالن اعـالم شـده در هـر حـوزه                در صورتی که سهمیه سپاه پ      -25ماده  

.خواهد شدتأمینصورت درخواست سپاه بقیه سهمیه ا ز سایر مشموالن 

نیروهاي نظامی و انتظامی که از مشمولین وظیفه استفاده می نمایند موظفند پس از انجام خدمت مقرر کـارت               -26ماده  

پرسنل وظیفه را صادر نموده و در صورتی که فاقد غیبت اولیه و یا فرار از خـدمت باشـند بـه آنـان     پایان خدمت هر یک از      
.با ذکر مشخصات به حوزه وظیفه محل صدور شناسنامه آنان اعالم نمایندتحویل و مراتب را کتبًا
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نان به حوزه وظیفه عمـومی  مشموالنی که محل صدور شناسنامه آنان خارج از کشور باشد مراتب پایان خدمت آ     -1تبصره
.تهران اعالم خواهد شد1شماره 
هرگاه افرادي که خدمت وظیفه عمومی خـود را در هریـک از مراحـل آن انجـام داده و کـارت پایـان خـدمت                      -2تبصره

ثنـی  دریافت داشته اند ادعاي مفقود شدن یا به سرقت رفتن یا غیر قابل استفاده بودن آن را بنمایـد و تقاضـاي صـدور الم              
مدارك الزم با هماهنگی نیروها و سازمانها ي نظامی و یا انتظامی         ( کرده مدارك الزم را براي اثبات ادعاي خود ارائه دهند           

یگانهاي صادر کننده و در صورت انحالل و موجود نبودن آنها ستاد رده هـاي بـاالتر موضـوع را براسـاس                ) تعیین می گردد  
.ادعاي متقاضی کارت المثنی صادر خواهند نمودتأییدو پس از سوابق مربوط مورد بررسی قرار داده

مگـر   ،به خدمت مشمولین از طریق حوزه هاي وظیفه صادرکننده دفترچه آماده به خدمت انجام می گیرد                اعزام -27ماده
.در مواردي که اداره وظیفه عمومی تغییر محل اعزام را ضروري بداند

.یفه عمومی را در نیروهاي نظامی و انتظامی انجام دهندکلیه مشموالن باید خدمت وظ-28ماده
زمان صلح بخواهند از پرسنل کادر ثابت و وظیفه نیروهاي نظـامی و انتظـامی بـه                هرگاه سازمان هاي دولتی در     -29ماده

ون قـان  147یا انفرادي در امور تولیدي و عمرانی و تحقیقـاتی و آموزشـی و بهداشـتی و درمـانی موضـوع                      طور دستجمعی 
اساسی استفاده نمایند باید باالترین مقام آن سازمان چگونگی استفاده از آنان را به نخست وزیري اعالم تا پـس از تـصویب             

) در مورد نیروهاي سـه گانـه   ( دولت مراتب از آن طریق حسب مورد به ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمی ایران  هیأت
و ستاد مرکزي سـپاه پاسـداران انقـالب اسـالمی اعـالم گـردد تـا در اختیـار         ) در مورد نیروها ي انتظامی   ( و وزارت کشور    

.وزارتخانه ها و سازمانهاي درخواست کننده قرار گیرد
مشترك ارتش جمهوري اسالمی ایران یا وزارت کشور یا سپاه پاسداران انقـالب اسـالمی در صـورت عـدم          ستاد -30ماده

نگی آن را به شوراي عالی دفاع گزارش نموده و برابر تصمیم شوراي عـالی دفـاع            چگوموافقت یا با اعزام پرسنل درخواستی     
.اقدام خواهند نمود

این آیین نامه به طـور دسـت جمعـی    29پرسنل وظیفه هر یک از نیروهاي نظامی و انتظامی که در اجراي ماده     -31ماده
نیروي معرفی کننده محسوب می شوند و کـارت  دولتی به صورت مامور خدمت می نمایند جمعی   یا انفرادي در سازمانهاي   

.پایان خدمت خود را نیز از همان نیرو دریافت خواهند نمود
موظـف هـستند بـه       24/9/58مشموالن موضوع الیحه قانونی خدمت نیروي انسانی درمانی و بهداشتی مـصوب              -32ماده

.انجام خدمت دوره ضرورت اعزام گردندحوزه هاي وظیفه عمومی ذیربط مراجعه نموده و مانند سایر مشموالن جهت
ماده قبل مانند سایرین جهت طی دوره آموزش مقدماتی نظامی بـه مرکـز آموزشـی اعـزام و پـس از                 مشموالن -33ماده

گردیـده و تعـداد مـازاد جهـت انجـام خـدمت          تأمیننیازمندي نیروهاي نظامی و انتظامی از آنان        بدوًااتمام دوره آموزشی    
.نونی خدمت نیروي انسانی درمانی و بهداشتی در اختیار وزارت بهداري قرار خواهند گرفتموضوع الیحه قا

این آئین نامـه در اختیـار وزارت بهـداري قـرار         33مدت آموزش مقدماتی نظامی مشمولینی که در اجراي ماده           -34ماده
.خواهند گرفت در احتساب خدمت موضوع الیحه مذکور ملحوظ خواهد شد

سال خدمت مقـرره بـا احتـساب دوره    5رت بهداري مشموالن معرفی شده را به خدمت پذیرفته و پس انجام    وزا -35ماده
آموزش نظامی مراتب را به حوزه وظیفه اعزام کننده مشمول اعالم و حوزه وظیفه ذیربط کارت معافیت از خدمت در زمـان             

.صلح براي آنان صادر خواهد نمود
انونی معافیت فارغ التحصیالن مرکز تربیت معلـم از خـدمت زیـر پـرچم ماننـد سـایر               مشموالن موضوع الیحه ق    -36ماده

مشموالن جهت طی دوره آموزش نظامی مقدماتی به مرکز آموزشی اعزام گردیـده و پـس از اتمـام دوره آموزشـی مـذکور                    
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تیـار وزارت آمـوزش و   جهت انجام خدمت موضوع الیحه قانونی معافیت قانونی فارغ التحصیالن مرکـز تربیـت معلـم در اخ             
. پرورش قرار خواهند گرفت

مرکز تربیت معلم موظفند مشخصات فارغ التحصیالن مشمول خود را بـه حـوزه وظیفـه عمـومی محـل صـدور             -37ماده
.شناسنامه آنان اعالم نمایند

ن مرکـز تربیـت   وزارت آموزش و پرورش پس از انجام تعهد خدمت موضوع الیحه قانونی معافیت فارغ التحصیال              -38ماده
معلم مراتب را به حوزه وظیفه اعزام کننده آنان اعالم و حوزه وظیفه ذیربط کارت معافیت از خدمت دوره ضرورت در زمـان     

.صلح براي آنان صادر خواهند نمود
وزارت آموزش و پرورش موظف است اسامی مرکز تربیت معلم و تغییرات بعـدي آن را بـه اداره وظیفـه عمـومی        -39ماده

.عالم نمایدا
قانون خـدمت وظیفـه عمـومی    8آموزشگاه فنون هوایی موظف است مشخصات مشمولینی را که در اجراي ماده      -40ماده

مذکور جهت صـدور  8تحت عنوان معلم خلبان و تکنسین هواپیما استخدام نموده است پس از انجام تعهد مندرج در ماده                 
یفه عمومی محل صـدور شناسـنامه آنـان اعـالم نمایـد حـوزه وظیفـه              کارت معافیت از خدمت وظیفه عمومی به حوزه وظ        

.عمومی ذیربط جهت این قبیل مشموالن کارت معافیت از خدمت وظیفه عمومی صادر خواهند نمود
شرکت کشتیرانی جمهوري اسالمی ایران موظف است دانشجویان دوره چهار ساله آموزشـی خـود را کـه متعهـد       -41ماده

در همان شرکت شده اند جهت طی دوره آموزش مقدماتی و تخصصی نظامی بر روي عرشه ناوهـاي          سال خدمت    10انجام  
نیروي دریایی مستقیما به آن نیرو معرفی و مشخصات کامل فارغ التحصیالن مزبور را به حوزه هاي وظیفه عمـومی محـل                 

.صدور شناسنامه آنان اعالم نماید
از پایان دوره آموزش مقدماتی و تخصـصی نظـامی بـه شـرکت کـشتیرانی      فارغ التحصیالن موضوع این ماده پس    -تبصره

جمهوري اسالمی ایران معرفی و بعد از پایان ده سال خدمت مقرر در شرکت مـذبور از انجـام بقیـه خـدمت دوره ضـرورت            
. معاف خواهند شد

قـانون  9موضـوع مـاده   شرکت کشتیرانی جمهوري اسالمی ایران موظف است مشخصات مشمولینی را که تعهد      -42ماده
خدمت وظیفه عمومی را انجام داده اند به حوزه وظیفه عمومی محـل صـدور شناسـنامه آنـان اعـالم نمایـد حـوزه وظیفـه          

.عمومی ذیربط جهت این قبیل مشموالن کارت معافیت دوره ضرورت صادر خواهد نمود
ز بـه پـذیرش مـشمولین غایـب در مرکـز           مرکز تربیت معلم و شرکت کشتیرانی جمهوري اسـالمی ایـران مجـا             -43ماده

.تحصیلی مربوطه نمی باشند
فنون هواپیمایی مجاز به استخدام مـشمولین غایـب در مـشاغل معلـم خلبـانی و تکنیـسین هواپیمـا               آموزشگاه -44ماده

.قانون خدمت وظیفه عمومی نمی باشد8موضوع ماده 
آموزشـگاه فنـون هواپیمـایی موظفنـد     ،می ایـران شـرکت کـشتیرانی جمهـوري اسـال    ،آموزش و پرورش   وزارت -45ماده

مشخصات کامل مشمولینی را که به منظور خدمت و یا تحصیل در مرکز آموزشی مربوطه پذیرفتـه انـد بـه حـوزه وظیفـه                   
.عمومی محل صدور شناسنامه آنان جهت ثبت در دفتر وضعیت مشمولین اعالم دارند

قانون خدمت وظیفه عمومی در هر مرحلـه از انجـام تعهـد مقـرره     9و8و7و  6چنانچه هر یک از مشمولین مواد        -46ماده
خودداري نمایند وزارت بهداري، آموزش و پرورش، شرکت کشتیرانی جمهوري اسالمی ایران و آموزشگاه فنون هواپیمـایی                 

.حسب مورد موظفند مراتب را به حوزه وظیفه عمومی محل صدور شناسنامه مشمول اعالم دارند
زه هاي وظیفه ذیربط به وضع مشمولیت این قبیل افراد رسـیدگی و در صـورت بالمـانع بـودن ماننـد سـایر                      حو -47ماده

. مشمولین جهت انجام خدمت وظیفه عمومی اعزام خواهند نمود
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: قانون خدمت وظیفه عمومی عبارتند از10وظیفه عمومی مندرج در ماده مشمولین-48ماده
و بعـد از آن تـا پایـان پنجـاه     1328دندانپزشکی، داروسازي، دامپزشـکی، متولـدین     دارندگان مدارك دکتري پزشکی،   -1

.سالگی
و بعـد از آن تـا   1334دارندگان مدارك دکتري غیر گروه پزشکی و دارندگان مدارك فوق لیسانس و لیسانس متولدین       -2

.پایان پنجاه سالگی
و بعـد از آن تـا پایـان پنجـاه     1338خاص فاقد سواد متولـدین  دارندگان مدارك فوق دیپلم و دیپلم و کمتر از آن و اش     -3

.سالگی
ات دولتی و وابسته به دولت، دفاتر اسناد رسمی، بانکها، شرکتهاي تعاونی، نهادهـاي        مؤسسها، ادارات و    وزارتخانه -49ماده

مورد در زمـره وظـایف   قانون خدمت وظیفه عمومی حسب 10ات خصوصی که قانونا انجام امور موضوع ماده       مؤسسقانونی،  
ایـن آئـین نامـه مـدارك دال بـر        48آنان بوده و یا در ارتباط با وظایف آنان قرار دارد موظفند از مشمولین موضـوع مـاده                   

.منضمات پرونده متشکله منظور نمایندجزءرسیدگی به وضع مشمولیت آنان را اخذ و 
یدگی بـه وضـع مـشمولیت آنـان خواسـته     رك دال بـر رسـ     در صورتی مدا   1337تا پایان    1328تبصره از مشمولین متولد     

این آئین نامه محـرز شـود مـشمول داراي مـدارك           49که براي مسئولین یا متصدیان سازمانهاي مندرج در ماده           می شود 
.می باشدلیسانس و یا باالتر 

:باشدمی مدارك دال بر رسیدگی به وضع مشمولیت مشمولین خدمت وظیفه عمومی به شرح زیر -50ماده
).زیر پرچم سابق(کارت پایان خدمت دوره ضرورت -الف
.کارت معافیت دائم-ب
.در مدت اعتبار آن) کفالت یا پزشکی و یا معافیت برادر یا فرزند اسیر(کارت معافیت موقت -ج
.گواهی اشتغال به تحصیل بر اساس کارت معافیت تحصیلی معتبر-د
.انتظامی مبنی بر استخدام در نیروهاي مذکورگواهی صادره از نیروهاي نظامی و -ه
گواهی صادره از نیروهاي نظامی وانتظامی مبنی بر اشتغال به خدمت دوره ضرورت در نیروهـاي مـذکور بـدون داشـتن            -و

.غیبت اولیه
ه حـسب  گواهی صادره از اداره وظیفه عمومی یا نواحی ژاندارمري در حد اختیار تفویضی توسط اداره وظیفه عمـومی کـ   -ز

.یا فرمانده ناحیه ذیربط خواهد رسیدمورد به امضاء رئیس اداره وظیفه عمومی و
گواهی اشتغال به تحصیلی و یا خـدمت در وزارت بهـداري، وزارت آمـوزش و پـرورش، سـازمان کـشتیرانی جمهـوري                        -ح

.عمومیقانون خدمت وظیفه9و 8و 7و 6اسالمی ایران، آموزشگاه فنون هواپیمایی موضوع مواد 
.احکام صادره از محکم صالحه در مورد ثبت معامالت مشمولین-ط
.دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غیبت در مدت اعتبار آن-ي
.کارت محرومیت از انجام خدمت وظیفه عمومی که به استناد قوانین قبلی صادر شده باشد-ك

قانون را 10مدارك الزم جهت انجام امور موضوع ماده  توانند میاداره وظیفه عمومی بنا بر مقتضیات و حسب مورد          تبصره
قـانون وظیفـه عمـومی    21مـاده  2تبصرهمورد تجدید نظر قرار داده و اصالحات الزم را از طریق شوراي هماهنگی موضوع       

.وزیران پیشنهاد نمایدهیأتتهیه و از طریق وزارت کشور جهت تصویب 
قانون خدمت وظیفـه  10از لحاظ انجام امور موضوع ماده        50ک از مدارك موضوع ماده      ارزش و اعتبار ارائه هر ی     -51ماده

:عمومی حسب مورد به شرح زیر است
قـانون خـدمت   10کلیه امور موضوع ماده می تواننددارندگان کارت پایان خدمت دوره ضرورت یا کارت معافیت دائم  -الف

.وظیفه عمومی را انجام دهند
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10موارد زیر را از امـور موضـوع مـاده    می تواننددر مدت اعتبار آن ) کفالت یا پزشکی  (معافیت موقت   دارندگان کارت    -ب
:قانون خدمت وظیفه عمومی انجام دهند

.شرکت در آزمایشات رانندگی و اخذ گواهینامه-1
ات دولتـی و  مؤسـس و هـا  دریافت هر گونه وام و کمکهاي کشاورزي و صنعتی و دامداري و مسکن از طریـق وزارتخانـه                  -2

.وابسته به دولت و نهادهاي قانونی
.کاندیدا شدن جهت شوراها و انجمنهاي قانونی-3
.هاي تحصیلی دیپلم و باالتر از وزارتخانه مربوطهتحویل اصل گواهی نامه یا پایان نامه دوره-4
.عضویت در شرکتهاي تعاونی-5
.بطور مستقیم و غیر مستقیم در دفاتر اسناد رسمیثبت هر گونه نقل و انتقال غیر قهري اموال -6
.دریافت مستمري از سازمانهاي دولتی و وابسته به نهادهاي قانونی-7
ات دولتـی و وابـسته بـه دولـت و نهادهـاي قـانونی و            مؤسـس ها و   خرید خدمت در وزارتخانه    -استخدام بصورت روزمزد   -8

.شرکتهاي دولتی
مـوارد زیـر را   می توانندحصیل بر اساس کارت معافیت تحصیلی معتبر در مدت اعتبار آن    دارندگان گواهی اشتغال به ت     -ج

:قانون خدمت وظیفه عمومی انجام دهند10از امور موضوع ماده 
.شرکت در آزمایشات رانندگی و اخذ گواهینامه-1
ات دولتـی و  مؤسـس هـا و  تخانـه دریافت هر گونه وام و کمکهاي کشاورزي و صنعتی و دامداري و مسکن از طریـق وزار                 -2

.وابسته به دولت و نهادهاي قانونی
.کاندیدا شدن جهت شوراها و انجمنهاي قانونی-3
.عضویت در شرکتهاي تعاونی-4
.ثبت هر گونه نقل و انتقال غیر قهري اموال بطور مستقیم و غیر مستقیم در دفاتر اسناد رسمی-5
.ه دورهاي تحصیل دیپلم و باالتر از وزارتخانه مربوطهتحویل اصل گواهینامه یا پایان نام-6
.دریافت مستمري از سازمانهاي دولتی و وابسته و نهادهاي قانونی-7
ات دولتـی و وابـسته بـه دولـت و نهادهـاي قـانونی و                مؤسـس هـا،   خرید خدمت در وزارتخانه   -استخدام بصورت روزمزد   -8

.شرکتهاي دولتی
مـوارد زیـر را از   مـی تواننـد  نیروهاي نظامی و انتظامی مبنی بر استخدام در نیروهاي مذکور    دارندگان گواهی صادره از    -د

:قانون خدمت وظیفه عمومی انجام دهند10امور موضوع ماده 
.شرکت در آزمایشات رانندگی و اخذ گواهینامه-1
ات دولتـی و  مؤسـس هـا و  زارتخانـه دریافت هر گونه وام و کمکهاي کشاورزي و صنعتی و دامداري و مسکن از طریـق و                 -2

.وابسته به دولت و نهادهاي قانونی
.هاي مربوطهتحویل اصل گواهینامه یا پایان نامه دورهاي تحصیلی دیپلم و باالتر از وزارتخانه-3
.عضویت در شرکتهاي تعاونی-4
.اسناد رسمیثبت هر گونه نقل وانتقال غیر قهري اموال بطور مستقیم و غیر مستقیم در دفاتر-5
موارد زیـر را از  می تواننددارندگان گواهی صادره از نیروهاي نظامی و انتظامی مبنی بر اشتغال به خدمت دوره ضرورت           -ه

:قانون خدمت وظیفه عمومی انجام دهند10امور موضوع ماده 
.شرکت در آزمایشات رانندگی و اخذ گواهینامه-1
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ات دولتـی و  مؤسـس هـا و  اورزي و صنعتی و دامداري و مسکن از طریـق وزارتخانـه           دریافت هر گونه وام و کمکهاي کش       -2
.وابسته به دولت و نهادهاي قانونی

.هاي مربوطهتحویل اصل گواهینامه یا پایان نامه دورهاي تحصیلی دیپلم و باالتر از وزارتخانه-3
.عضویت در شرکتهاي تعاونی-4
.در دفاتر اسناد رسمیي اموال بطور مستقیمانتقال غیر قهرثبت هر گونه نقل و-5
.دریافت مستمري از سازمانهاي دولتی و وابسته از نهادهاي قانونی-6
امـوري را کـه در   مـی تواننـد  دارندگان گواهی صادره از اداره وظیفه عمومی یا نواحی ژاندارمري در حد اختیار تفویضی        -ز

.گواهی صادره ذکر شده است انجام دهند
10موارد زیر را از امور موضـوع مـاده    می توانند ندگان دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غیبت در مدت اعتبار آن             دار -ح

:قانون خدمت وظیفه عمومی انجام دهند
دارندگان دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غیبت در مدت اعتبار آن چنانچه موفق به انجام مراحل ثبت نـام و آزمـون     -1

.امه شدند گواهینامه صادر و به آنان تحویل خواهد شدصدور گواهین
.دریافت مستمري از سازمانهاي دولتی و وابسته و نهادهاي قانونی-2
ات دولتـی و وابـسته بـه دولـت و نهادهـاي قـانونی و            مؤسـس ها و   خرید خدمت در وزارتخانه    -استخدام بصورت روزمزد   -3

.شرکتهاي دولتی
یـا خـدمت در وزارت بهـداري و وزارت آمـوزش و پـرورش و آموزشـگاه فنـون              ه تحـصیل و   دارندگان گواهی اشتغال ب    -ط

مـی تواننـد   قانون خـدمت وظیفـه عمـومی         9-8-7-6هواپیمائی و شرکت کشتیرانی جمهوري اسالمی ایران موضوع مواد          
:قانون خدمت وظیفه عمومی انجام دهند10موارد زیر را از امور موضوع ماده 

.شات رانندگی و اخذ گواهینامهشرکت در آزمای-1
ات دولتـی و  مؤسـس هـا و  دریافت هر گونه وام و کمکهاي کشاورزي و صنعتی و دامداري و مسکن از طریـق وزارتخانـه                  -2

.وابسته به دولت و نهادهاي قانونی
.کاندیدا شدن جهت شوراها و انجمنهاي قانونی-3
.عضویت در شرکتهاي تعاونی-4
.و انتقال غیر قهري اموال بطور مستقیم و غیر مستقیم در دفاتر اسناد رسمیثبت هر گونه نقل -5
امور مربوط به معامالت غیر قهـري  می تواننددارندگان احکام صادره از محکم صالحه در مورد ثبت معامالت مشمولین      -ي

.آنان را در حدي که در حکم قید شده است انجام دهند
کلیـه  مـی تواننـد  ام خدمت وظیفه عمومی که به استناد قوانین قبلی صادر شده است         دارندگان کارت محرومت از انج     -ك

.قانون خدمت وظیفه عمومی را با رعایت قوانین مربوطه انجام دهند10امور موضوع ماده 
قانون خدمت وظیفـه عمـومی امـور منـدرج در مـاده           10چنانچه مسئولین یا متصدیان سازمانهاي مجري ماده         -1تبصره

انجام دهند امور انجـام شـده از   ) این آئین نامه   50موضوع ماده   (ر را بدون ارائه مدرك دال بر رسیدگی وضع مشمول           مذکو
.درجه اعتبار ساقط است و مراتب به سازمان ذیربط به منظور تعقیب قانونی مسئول یا متصدي متخلف اعالم خواهد شد

هاي وظیفـه عمـومی صـادر کننـده        این ماده باید از حوزه    ) ب(د  اصالت کارتهاي معافیت موقت موضوع بن      تأیید-2تبصره
.کارتهاي مزبور استعالم گردد

ات آموزش عالی و شوراي مدیرت حوزه علمیـه  مؤسسادارات و نواحی و مناطق آموزش و پرورش و دانشگاهها و           -3تبصره
آمـوزان و هنـر آمـوزان و    ي دانـش قم و یا نماینده رسمی آن در شهرستانها حسب مورد گـواهی اشـتغال بـه تحـصیل بـرا               
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این ماده در طول سال تحصیلی کـه در  » ج«دانشجویان و هنرجویان و طالب علوم دینی در مورد موضوعات مندرج در بند         
.آن سال به تحصیل اشتغال دارند بر اساس کارت معافیت تحصیلی آنان صادر خواهند نمود

قـانون  58این آئین نامه را با توجه به ماده    51ماده  » ه«موضوع بند    نیروهاي نظامی و انتظامی موظفند گواهی     -4تبصره
.اي که دفترچه آماده به خدمت آنان فاقد مهر غیبت باشد صادر نمایندفقط براي پرسنل وظیفه

مشموالنی که دفترچه آماده به خدمت آنان داراي مهر غیبت باشد، در صورتیکه به خدمت اعزام شوند، پس از انجـام چهـار     
.ماه خدمت مجاز به شرکت و اخذ گواهینامه رانندگی خواهند بود

استخدام در نیروهاي نظامی و انتظامی بصورت رسمی و پیمانی مشمول مقررات این ماده نبوده و وفـق قـوانین           -5تبصره
.نیروي ذیربط مجاز خواهد بود

ه عمومی موظفنـد حـسب مـورد در موقـع     قانون خدمت وظیف10مسئولین یا متصدیان سازمانهاي مجري ماده     -52ماده
این آئین نامه در اسناد مدارك تنظیمـی  10و 9و 8انجام امور موضوع ماده مذکور تاریخ تولد اشخاص را با توجه به موارد          

.قید نمایند
در زمان جنگ و بسیج همگانی در صورت لزوم مشمولینی که به علتی در زمـان صـلح از خـدمت دوره ضـرورت      -53ماده

.استفاده خواهند نموداند به خدمت احضار و از حقوق و مزایاي مشمولین دوره احتیاط هم طبقه خوداف شدهمع
احضار مشمولین فوق پس از پیشنهاد ستاد مشترك ارتش و تصویب شوراي عالی دفاع بـا اداره وظیفـه عمـومی     -54ماده

هی به اطالع عموم رسانیده و احضار شدگان را مانند سـایر  هاي گروخواهد بود اداره وظیفه عمومی مراتب را از طریق رسانه    
.مشمولین به خدمت اعزام خواهد نمود

.ستادمشترك ارتش دراین مورد با ستاد مرکزي سپاه پاسداران انقالب اسالمی هماهنگی خواهد نمود-1تبصره
بطور موقت یـا دائـم از انجـام خـدمت     نقص عضو یا ابتال به بیماریهاي جسمی و روانی به علتاز مشمولینی که   -2تبصره

اند در شوراي پزشکی معاینه مجـدد بعمـل آمـده و در صـورت بقـاي بیمـاري برابـر        دوره ضرورت در زمان صلح معاف شده   
.نظریه شوراي پزشکی به خدمت اعزام نخواهند شد

خدمت در کادر ثابـت اسـتخدام   هاي نظامی و انتظامی براي  مشموالنی که با طی دوره دانشکده ها و آموزشگاه        -55ماده  
اگر مدت تحصیل از دو سال کمتر باشد مدتی از دوره خدمت آنان نه نـسبت کـسري خـدمت تـا دو سـال جـزء                    می شوند 

.خدمت دوره ضرورت محسوب خواهد شد
بـه  نیروهاي نظامی و انتظامی موظفند کارت پایان خدمت دوره ضرورت را جهت موظفین و بازنشستگان مربوطه که   تبصره
.اند صادر و به آنان تحویل نمایندسالگی نرسیده50سن 

ن دوره یـا پایا(نیل به درجه انتظامی قبل ازآموزش نیروهاي نظامی و ثابت مرکز درصورتی که محصلین کادر   -56ماده  
دوره ضـرورت   خدمت  اخراج شوند مدت آموزش جزء    مستعفی یا )کمیته انقالب اسالمی  سپاه پاسداران و  موردآموزشی در 

.دادانجام خواهندرا
به حوزه وظیفه ذیربط به وضع این قبیـل مـشموالن رسـیدگی و      مشموالن فوق را  قسمت هاي مربوطه موظفند    -1تبصره

.نمودسایرین به خدمت اعزام خواهندصورت بالمانع بودن ماننددر
سال اعزام مشمولین هم طبقه خود     اینکه در گرممعافیت تحصیلی استفاده نمایند   ازمشموالن فوق نمی توانند    -2تبصره

.شرایط معافیت تحصیلی باشندواجد
اراده آنان نباشـد انتظامی چنانچه به علت عدم صالحیتی که ناشی از آموزش نظامی و  ثابت مرکز محصلین کادر -57ماده

صورتی کـه مـدت آمـوزش       در.خدمت دوره ضرورت محسوب خواهدشد    ء  فوق جز مرکزمدت تحصیل آنان در   اخراج شوند 
وآنـان توسـط قـسمت مربوطـه صـادر     مدت خدمت دوره ضرورت باشدکارت پایان خدمت دوره ضرورت ازبیشترمعادل یا 
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پایـان سـال در    تـا مدت خدمت دوره ضرورت باشدکـسري آن را       ازصورتی که مدت آموزش کمتر    دروشدتحویل خواهد 
.نموددریافت خواهندان خدمت دوره ضرورت راکارت پایسازمان انجام داده ویاهمان نیرو

به حوزه وظیفه محل صـدور کارت پایان خدمت دوره ضرورت مراتب را صدورقسمت هاي مربوطه موظفندپس از     -تبصره
.شناسنامه آنان اعالم نمایند

خـراج دانـشجو یـا    امـورد مرجع تصمیم گیرنـده در  یاشوراارادي بودن عدم صالحیت با    غیردي یا اتشخیص ار -58ماده
.دانش آموز می باشد

و فرهنگی که منجر به اخراج شـود ارادي محـسوب   آزمایشات مرکز آموزشیمردویت درتحصیلی وعدم استعداد -تبصره
.می گردد

یـا پایـان دوره   (ثابت نیروهاي نظامی و انتظامی چنانچـه قبـل از نیـل بـه درجـه                محصلین مرکز آموزشی کادر    -59ماده
به علت بیماري بر کنار گردند در صـورتی کـه مـدت آمـوزش معـادل مـدت خـدمت دوره          )سپاهورد کمیته و  آموزش در م  

.ضرورت یا بیشتر از آن باشدکارت پایان خدمت دوره ضرورت توسط قسمت مربوطه صادر و بـه آنـان تحویـل خواهـد شـد           
در وظیفـه عمـومی محـل معرفـی و    چنانچه مدت آموزش کمتر از مدت خدمت دوره ضرورت باشد بـه نزدیکتـرین حـوزه              

بالمـانع تـشخیص داده   در صورتی که طبق مقررات این آیین نامه قادر به انجام خـدمت و    شوراي پزشکی معاینه گردیده و    
.شوند جهت ادامه بقیه خدمت دوره ضرورت به قسمت مربوطه اعزام خواهند شد

نظامی و انتظامی و اعضا ثابت سپاه پاسداران و کمیته هـاي  درجه داران کادر ثابت نیروهاي  افسران و همافران و    -60ماده
یا مـستعفی شـوند مـدت تحـصیل آنـان در            انقالب در صورتی که به موجب مقررات استخدامی مربوطه از خدمت اخراج و            

خـدمت دوره ضـرورت محـسوب    ءجـز )سـپاه در مورد کمیته و   یا پایان دوره آموزشی   (مرکز آموزشی قبل از نیل به درجه        
درجـه  همـافري، مدت خدمت افـسري، (از نیل به درجه یا پایان دوره آموزش      چنانچه مدت خدمت آنان بعد    واهد شد و  نخ

معادل مدت دوره ضرورت یا بیشتر از آن باشد کارت پایان خـدمت دوره ضـرورت آنـان           )کمیتهداري عضویت ثابت سپاه و    
مدت خدمت آنان کمتر از مدت خدمت دوره ضـرورت  توسط قسمت محل خدمت صادر و تحویل خواهد شد در صورتی که      

در قسمت مربوطـه  درجه سربازي وظیفه  باشد چنانچه قادر به انجام خدمت و بالمانع باشند بقیه خدمت دوره ضرورت را با              
.و کارت پایان خدمت دوره ضرورت دریافت خوهند نمودانجام داده

ضـمن ارسـال یـک بـرگ     وضع خدمتی آنان راات حاصله درقسمت محل خدمت مشمولین مواد فوق کلیه تغییر       -تبصره
.تصویر شناسنامه به حوزه وظیفه عمومی محل صدور شناسنامه اعالم خواهند نمود

انتظامی موظفند مشخصات کامل مشموالنی را که جهت تحصیل پذیرفتـه انـد بـه     مرکز آموزش نیروها نظامی و     -61ماده
.نان اعالم نمایندحوزه وظیفه عمومی محل صدور شناسنامه آ

انتظامی استخدام شوند پس از انجام  مشموالنی که به عنوان کارمند رسمی با تعهد خدمت در نیروهاي نظامی و             -62ماده
.تعهد از خدمت دوره ضرورت معاف خواهند شد

یـپلم وبـاالتر   مدت تعهد مزبور در مورد کارمندانی که از گروه پزشکی وفنی بوده وداراي مدرك تحصیلی فـوق د        -63ماده
سـال و 9نقاط عـادي در مورد سایر کارمندان در سال خواهد بود و   4هوادر نقاط بد آب و    وسال6باشند در نقاط عادي     

.سال خواهد بود6و هوا آبدر نقاط بد
ظـامی و بـه بعـد در نیروهـاي ن   29/7/63ه مشموالنی است که از تـاریخ  بمدتهاي تعهد مذکور در این ماده ناظر -1تبصره

.انتظامی استخدام شده یا بشوند
.مبناي قانون استخدام سازمان متبوع کارمندان خواهد بودفنی برطبقه بندي گروه پزشکی و-2تبصره
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وظیفـه محـل صـدور    انتظامی استدام کننده مشخصات کارمندان استخدامی فوق را به حوزه       نیروهاي نظامی و   -3تبصره
.مودشناسنامه آنان اعالم خواهند ن

نیروهاي نظامی و انتظامی استخدام کننده کارمند موظفند در طول مدت خدمت به آنان آموزش نظامی عمومی                  -64ماده
.بدهند
آن عده از کارمندان فوق که به علت انتزاع قسمت مربوطه از نیروهاي نظامی و انتظامی به یکی از وزارتخانه هـا                 -65ماده

یا نهادهاي قانونی منتقل شوند بقیه مدت تعهد خـود را     هالل احمر یا شهرداري و  ولت و یا سازمانهاي دولتی و وابسته به د      
طی ننموده باشند سازمانهاي دوره آموزش نظامی را    قبالًدر سازمان جدید انجام خواهند داد و چنانچه این قبیل کارمندان            

.نان را بدهندانتظامی ترتیب آموزش نظامی آهمکاري نیروهاي نظامی ومذکور موظفند با
موظفند پس از انجام تعهـد      65انتظامی و همچنین وازرتخانه ها و سازمانهاي مندرج در ماده         نیروهاي نظامی و   -66ماده

،مه به حوزه وظیفه عمومی محل صـدور شناسـنامه کارمنـدان اعـالم دارنـد           اضمن ارسال یک برگ تصویر شناسن     مراتب را 
.مت دوره ضرورت جهت آنان صادر خواهند نمودحوزه وظیفه ذیربط کارت معافیت از خد

انتظـامی و  چنانجه کارمندان مذکور قبل از انجام تعهد از خدمت مستعفی و یا اخراج شوند نیروهـاي نظـامی و                  -67ماده
.سازمان مربوطه موظفند مراتب را به حوزه وظیفه عمومی محل صدور شناسنامه آنان اعالم دارند

انتظامی و سازمان مربوطه به عللی      بل از انجام تعهد بنابر تشخیص نیروهاي نظامی و        قمذکور  چنانچه کارمندان    -68ماده
در نقـاط بـد   سـال و 5خارج از اعمال ارادي از خدمت برکنار شوند در صورتی که مدت خدمت آنان حداقل در نقاط عادي      

کمتـر از مـدتهاي مـذکور خـدمت نمـوده      سال باشد از انجام خدمت دوره ضرورت معاف خواهند بود چنانچـه            3آب و هوا  
ماه خدمت دوره ضرورت انجام خواهند داد که در هر حال مـدت خـدمت دوره ضـرورت    4هر یکسال کسريي باشند به ازا 

.بودماه نخواهد4آنان کمتر از 
ر صـدو به منظـور نیروهاي نظامی وانتظامی و سازمانها ي مربوطه موظفند مراتب را در مورد این قبیل کارمندان  -1تبصره

.کارت معافیت از خدمت دوره ضرورت یا انجام بقیه خدمت دوره ضرورت به حوزه وظیفه عمومی محل اعالم نمایند
کارت معافیت از خدمت دوره ضرورت براي کـسانی کـه تعهـد            حوزه وظیفه ذیربط حسب مورد نسبت به صدور        -2تبصره

ز انجـام  اراي کسري خدمت هستند اقدام و براي این قبیل کارمندان نیز پس   یا اعزام کارمندانی که دا    اندخود را انجام داده   
.نمودکسري خدمت کارت معافیت صادر خواهد

مایل باشند بجاي کارت معافیت از کارت پایان خـدمت دوره      68ماده   2تبصرهدر صورتیکه کارمندان مذکور در       -3تبصره
ن خدمت دوره ضـرورت را بطـور کامـل انجـام داده و از کـارت پایـان              مانند سایر مشموال   می توانند ضرورت استفاده کنند    

.خدمت دوره ضرورت استفاده نمایند
اي که حین انجام خدمت دوره ضرورت با داشتن حداقل گواهینامه دوره ابتدایی و سپردن تعهـد                سربازان وظیفه  -69ماده

ي نظامی و انتظـامی اسـتخدام گردنـد دو سـال از     سال خدمت پیمانی براي خدمت در مشاغل سازمانی مورد نیاز نیروها        5
.خدمت آنان در صورت انجام تعهد به منزله خدمت دوره ضرورت محسوب خواهد شد

نیروهاي نظامی و انتظامی استخدام کننده موظفند مراتب استخدام مشمولین مـذکور را بـه حـوزه اعـزام کننـده         -تبصره
.اعالم دارند

امی استخدام کننده مشمولین فوق موظفند پس از انجام تعهد کارت پایـان خـدمت دوره             نیروهاي نظامی و انتظ    -70ماده
.ضرورت براي آنان صادر و تحویل نمایند



70قوانین و مقررات خدمت وظیفه عمومی

چنانچه مشمولین فوق قبل از انجام تعهد به هر علت مستعفی و یا از خدمت برکنار گردند و مشمول معافیتهـاي       -71ماده
اند بقیه خدمت دوره ضرورت را تـا دو سـال      رورت که قبل از استخدام انجام داده      قانونی نباشند با احتساب مدتی از دوره ض       

.در نیروي مربوطه انجام خواهند داد
نیروهاي نظامی و انتظامی مراتب را در مورد مشمولین ماده فوق ضمن ارسال یک بـرگ تـصویر شناسـنامه بـه                      -72ماده

.هند نمودحوزه وظیفه عمومی محل صدور شناسنامه آنان اعالم خوا
اند تحـت هـر عنـوان در      اي که با داشتن غیبت اولیه به خدمت دوره ضرورت اعزام شده           استخدام پرسنل وظیفه   -73ماده

.می باشدنیروهاي نظامی و انتظامی مجاز ن
:نامه عبارتند ازنیروهاي نظامی و انتظامی مذکور در این آئین-74ماده
.الب اسالمی ایرانوزارتین دفاع و سپاه پاسداران انق-الف
.ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمی ایران-ب
.ستاد مرکزي سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران-ج
.گانه ارتش جمهوري اسالمی ایراننیروهاي سه-د
.ژاندارمري و شهرداري جمهوري اسالمی ایران-ه
.هاي انقالب اسالمی ایرانکمیته-و
.وابسته به آنهاشرکتهاي تابعه وویگانها–ادارات–همچنین ستادها -ز
.پلیس قضایی-ح

هاي ارتش جمهوري اسالمی ایـران نـسبت   نامهطبق آئینمی شوندکلیه مشموالنی که وارد خمت دوره ضرورت      -75ماده
جمهـوري  فرماندهی کل نیروهـاي مـسلح   (به انقالب اسالمی و نظام جمهوري اسالمی ایران و قانون اساسی و مقام رهبري 

.سوگند وفاداري یاد خواهند کرد) اسالمی ایران
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ـ می شوندسالگی19سال مشمولینی را که در آن سال وارد سن اداره وظیفه عمومی در هر   -76ماده منظـور رسـیدگی   ه ب
.هاي گروهی احضار خواهند نمودبه وضع مشمولیتشان از طریق رسانه

گـردد،  هاي احضار بـه وزارت امـور خارجـه اعـالم مـی     سال به ضمیمه آگهیطبقات احضار شده مشمولین در هر    -77ماده
هـاي سیاسـی دولـت    گریها و نماینـدگی  وزارت اور خارجه مراتب را جهت اطالع مشمولین مقیم خارج از کـشور بـه کنـسول                

.جمهوري اسالمی ایران اعالم خواهد نمود
آگهی احضار طبقات احـضار شـده را     هاي سیاسی دولت جمهوري اسالمی ایران موظفند      نمایندگیوکنسولگریها -78ماده

) وجـود نداشـته باشـد   در صورتی که درآن کشور نمایندگی سیاسی      (مأموریتاطالع مشموالن مقیم نزدیکترین کشور محل       
.برسانند

سـالگی  19طول سالی کـه وارد سـن   مشموالن احضار شده مکلفند به منظور روشن شدن وضع مشمولیتشان در           -79ماده
.می شوند خود را به سازمانهاي وظیفه عمومی محل تولد یا محل سکونت خود معرفی نمایند

وشـن شـدن وضـع مشمولیتـشان خـود را بـه کنـسولگري یـا            مشموالن مقیم خارج از کشور موظفند به منظور ر         -80ماده
نمایندگی سیاسی جمهوري اسالمی ایران در کشور محـل اقامـت خـود و در صـورت نبـودن آن بـه نزدیکتـرین نماینـدگی                

.کنسولی یا سیاسی دولت جمهوري اسالمی ایران معرفی نمایند
و مشخصات مشموالن شهرسـتان یـا بخـشها و حـوزه     اداره ثبت احوال هر محل مکلف است ساالنه صورت اسامی      -81ماده

دفاتر مربوطه استخراج و به طـور تفکیـک در چهـار    ازمی رسند) احضار(خود را که در سال بعد به سن مشمولیت      مأموریت
نسخه چهـارم آن نسخه تهیه و تنظیم و سه نسخه آن را تا اول آذر ماه هر سال به سازمانها و مراجع وظیفه عمومی ارسال و            

.را به عنوان ساقه نگهداري نمایند
جهـت ثبـت در دفـاتر مشخـصات و وضـعیت      سامانها و مرجع وظیفه عمومی یک نسخه از صورتهاي دریـافتی را        -82ماده

:دو نسخه دیگر را به مراجع زیر ارسال خواهند نمودمربوطه نگهداري نموده و)دفتر اسامی(مشموالن 
.ینسخه اول به اداره وظیفه عموم-الف
.نسخه دوم به هنگ یا گردان ژاندارمري-ب

ادارات ثبت احوال به سازمانها و مراجع وظیفه عمومی اشخاصـی بـه   زچنانچه پس از ارسال صورتهاي مشموالن ا       -83ماده
:موظفندرادارات مزبوعلت عدم دریافت شناسنامه جهت دیافت آن به اداره ثبت احوال مراجعه نمایند

یـا طبقـات قبـل کـه در       اریخ تولد مورد ادعاي این اشخاص با مشموالن مندرج در صورتهاي ارسالی و            در صورتی که ت   -الف
سـال  راضمن صـورتهاي سـال بعـد   د پس از صدور شناسنامه صورت اسامی آنان رانشمول معافیت طبقاتی نیستند منطبق ا     

.دارند
با سالهاي تولد مندرج در صورتهاي ارسالی یا طبقـات  این ماده در صورتی که تاریخ تولد مورد ادعاي اشخاص مذکور در        -ب

پـس از صـدور   ایـن آیـین نامـه اقـدام و    10مقـررات مـاده  برابرمنطبق نباشد،قبلی که در شمول معافیت طبقاتی نیستند    
.ضمن صورتهاي سال بعد ارسال دارندشناسنامه صورت اسامی آنان را

ند پـس از دریافـت صـورتهاي    مـی باشـ  ور رسیدگی به وضـع مـشموالن   سازمانها و مراجع وظیفه عمومی که مأم      -84ماده
برابر دستورالعمل مربوطه که از طـرف  ) دفتر اسامی(موظفند آنها را در دفتر وضعیت و مشخصات مشموالن  81موضوع ماده   

.اداره وظیفه عمومی ابالغ و در پشت دفتر مزبور ملصق است ثبت نمایند
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ل مکلف است همه ساله صورت اسامی مـشموالن متوفـاي سـال قبـل همچنـین اسـامی       اداره ثبت احوال هر مح -85ماده
کسانی را که از طبقات اناث بوده و اشتباهاً بعنوان ذکور اسامی آنها به سازمان وظیفه عمومی محل داده شده است بـا انجـام    

دارند که در دفتر اسـامی مـنعکس    در اول آذرماه هر سال به سازمان وظیفه عمومی محل ارسال           81تشریفات مقرر در ماده     
.اقدام خواهد نمود82سازمان وظیفه عمومی محل به محض دریافت صورتهاي مذکور برابر ماده. گردد
کلیه اطالعات مورد نیاز سازمانها و مراجع وظیفه عمومی ضمن فرمهاي مخصوصی که با همـاهنگی اداره وظیفـه             -86ماده

و به مورد اجرا گذاشته خواهد شد از طریق اداره ثبت احوال هـر محـل در اختیـار             سازمان ثبت احوال کشور تهیه    عمومی و 
.سازمانهاي وظیفه عمومی قرار خواهد گرفت

شهربانیها، کالنتریها و یگانها و پاسگاههاي ژاندارمري موظفند پس از انتـشار آگهـی احـضار و یـا اعـالم سـازمان          -87ماده
خود را شناسایی نموده و به آنان ابالغ نمایند بـه منظـور روشـن شـدن وضـع      تمأموریوظیفه عمومی محل مشموالن حوزه  

.مشمولیتشان خود را به سازمانهاي وظیفه عمومی معرفی نمایند
حوزه وظیفه یا گروهان و یا پاسگاه ژاندارمري منطبق با مرکز شهرستان و بخش بـه محـض دریافـت صـورتهاي                      -88ماده

موظفند اسامی مشموالن حوزه استحفاظی پاسگاههاي تابعه و مجاور خود را به طور مجـزا          این آئین نامه   81مذکور در ماده    
.استخراج و به پاسگاه مربوطه بفرستند تا هر پاسگاه نسبت به احضار و اعزام مشموالن حوزه استحفاظی اقدام کند

حـوزه اسـتحفاظی آن پاسـگاه در    در هریک از پاسگاههاي ژاندارمري غیر منطبق با مرکز بخش اسامی مشموالن            -89ماده
ثبت می گردد اعم از اینکه مشموالن مزبور در حوزه استحفاظی پاسـگاه      دفتري که به همین منظور اختصاص داده می شود        

مکلفند در موقع تغییر اقامت مراتب را به پاسـگاه ژانـدارمري اطـالع    مشموالن نیز. متولد شده یا در آنجا اقامت داشته باشند 
.غییرات در دفتر مزبور ثبت گردددهند تا ت

کشور باید دفتري جهت ثبـت اسـامی مـشمولین مقـیم        نمایندگیهاي سیاسی جمهوري اسالمی ایران در خارج از        -90ماده
حوزه مقاومت خود و مشموالن مقیم خارج از محل اقامت آنـان کـه نماینـدگی کنـسولی یـا سیاسـی وجـود نـدارد تهیـه و           

.ید شماره شناسنامه تاریخ و محل تولد شغل و نشانی کامل محل اقامت را در آن ثبت نمایندمشخصات کامل هر یک را با ق
نمایندگیهاي جمهوري اسالمی ایران در خارج موظفنـد در تیرمـاه سـال احـضار اسـامی مـشموالن مقـیم حـوزه                 -91ماده

دو نسخه از طریق وزارت امور خارجـه  خود را که آگهی احضار آنان منتشر شده است از دفتر مذکور استخراج و در             مأموریت
.به اداره وظیفه عمومی ارسال دارند
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وط بـه امـور وظیفـه عمـومی و بـه      بخشنامه ها و اطالعیه ها و امور اجرائی مربوط که موضوعا مربـ      دستورالعملها، -92ماده
قـانون  21مـاده 2تبـصره نحوي در ارتباط با نیروهاي نظامی و انتظامی و مراجع قضایی باشد در شوراي همـاهنگی موضـوع      

. شوراي مزبور براي کلیه دستگاههاي فوق الذکر الزم االجرا خواهد بودتأییدخدمت وظیفه عمومی مطرح گردیده و پس از 
ستاد مشترك ارتش، ستاد مرکزي سپاه و دیـوان عـالی کـشور نماینـدگانی بـه منظـور شـرکت در         شور،وزارت ک  -93ماده

.شوراي هماهنگی که زیر نظر رئیس اداره وظیفه عمومی تشکیل می گردد معرفی خواهند نمود
بتوانند ضمن ارتبـاط  نمایندگان معرفی شده باید در امور نظامی و انتظامی آگاهی الزم داشته و در مواقع ضروري            -94ماده

.با سازمان مربوطه در رفع مشکالت مطروحه همکاري الزم را به عمل آورند
این آئین نامه براي اعالم نظـر نـسبت   93در صورتیکه هریک از نمایندگان وزارتخانه و سازمانهاي مذکور در ماده         -95ماده

اعـالم نظـر نهـایی را بـه جلـسه بعـدي       می توانندبه موارد مطروحه جلب نظر سازمان متبوع خود را ضروري تشخیص دهد         
.موکول نماید

سازمانهاي وظیفه عمومی موظفند در طول سال احضار به طور مداوم به وضع مـشموالن مقـیم یـا متولـد حـوزه                      -96ماده
.خود رسیدگی نمایند به طوریکه قبل از رسیدن به سال اعزام تکلیف کلیه مشموالن روشن شده باشدمأموریت

مشموالن وظیفه عمومی مکلفند در طول سال احضار به سازمان وظیفه عمومی محل تولد یا محـل اقامـت خـود                 -97ماده
.مراجعه و ضمن تسلیم مدارك زیر خود را معرفی نمایند تا به وضع مشمولیت آنان رسیدگی شود

.عکس به تعداد مورد نیاز-الف
.فتوکپی شناسنامه به تعداد مورد نیاز-ب
فراغت از تحصیل در صورتیکه فارغ التحصیل داخل کشور باشند در مورد دیپلمه ها از ادارات آموزش و پرورش و               گواهی -ج

ات آموزش عالی مربوط و چنانچه فارغ التحـصیل خـارج کـشور    مؤسسدر مورد فوق دیپلم و لیسانس و باالتر از دانشگاهها و            
پـرورش و در مـورد فـوق دیـپلم و لیـسانس و بـاالتر از       ت آموزش و  باشند گواهی ارزش تحصیلی در مورد دیپلمه ها از وزار         

وزارت فرهنگ و آموزش عالی و در مورد طالب علوم دینی ارزش تحصیلی بـر مبنـاي ارزشـیابی مـدرك تحـصیلی آنـان بـا                  
.شوراي مدیریت حوزه علمیه قم و یا نماینده رسمی آن خواهد بود

.سازمانهاي وظیفه عمومی بوده و قید این مطلب در متن آن الزامی استبه منظور ارائه بهگواهی فوق صرفاً-1تبصره
نداشتن یا مفقود نمودن شناسنامه موجب سلب تکلیف مشموالن از لحاظ اجراي تکالیف مقرر در این ماده نبـوده   -2تبصره

.و این قبیل مشموالن موظفند به موقع نسبت به تهیه شناسنامه یا المثناي آن اقدام نمایند
مشموالنی که برابر ضوابط وزارت فرهنگ و آموزش عالی و موافقت اداره وظیفه عمومی بـراي ادامـه تحـصیل بـه            -98ادهم

ظرف یک سال به منظور رسیدگی به   حداکثرخارج از کشور عزیمت می نمایند پس از فراغت از تحصیل یا ترك آن مکلفند                
.اي وظیفه عمومی معرفی نمایندوضع مشمولیتشان به کشور مراجعت و خود را به سازمانه

مشموالنی که پس از احضار به خدمت در موارد استثنائی به طور موقت و با اجازه اداره وظیفه عمومی به خـارج از      -99ماده
کشور مسافرت می کنند مکلفند در خاتمه مدت تعیین شده به کشور مراجعت نموده و خود را به سـازمانها وظیفـه عمـومی          

.معرفی نمایند
که اداره وظیفه عمومی خـروج آنـان را از       زمانیمشموالنی که داراي کارت پایان خدمت یا معافیت دائم باشند تا           -100ماده

.کشور در حدود قوانین ممنوع اعالم ننماید می توانند از کشور خارج شوند
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اره وظیفـه عمـومی در مـدت اعتبـار     به مشموالنی که داراي معافیت موقت می باشند در صورت لزوم و با اجازه اد -101ماده
.کارت معافیت موقت اجازه خروج از کشور داده خواهد شد

شـوراي  تأییدمشموالن غائب می توانند با اجازه اداره وظیفه عمومی به منظور معالجه بیماري که ضرورت آن به                    -102ماده
یفه عمـومی رسـیده باشـد از کـشور خـارج      قانون خدمت وظ43عالی پزشکی وزارت بهداري یا شوراي پزشکی موضوع ماده      

.شوند
اداره وظیفه عمومی از مشموالنی که به طـور موقـت در مـوارد منـدرج در ایـن آئـین نامـه بـه خـارج مـسافرت             -103ماده

می نمایند تضمین الزم به صورت سپرده نقدي یا ضمانت نامه بانکی اخذ نموده و با مشمول شرط می نمایند که در صـورت                
ت به موقع مبلغ مورد تضمین به نفع دولت ضبط و نسبت به احضار مشموالن مورد بحث از طریق مبادي ذیـربط     عدم مراجع 

.اقدام الزم به عمل خواهد آورد
در صورتیکه تودیع سپرده نقدي یا ضمانت نامه بانکی مقدور نباشد ادراه وظیفه عمومی مجاز اسـت بـا توجـه بـه                -1تبصره

وضعیت مشمول و شخصی که به عنوان متعهد مراجعه مـی کنـد بجـاي سـپرده نقـدي یـا             شخصیت و موقعیت اجتماعی و      
.ضمانت نامه بانکی تعهد کتبی اخذ نماید

ثابت دولت جمهوري اسالمی ایران در خارج از کشور، همچنین کسانی کـه بـر اسـاس              مأمورینفرزندان مشمول    -2تبصره
مـادام کـه   مـی تواننـد  وزارت امور خارجه و ارائه تعهد کتبی تأییدند با قوانین مربوط تحت کفالت یا والیت قانونی آنها هست  

.والدین آنها در خارج از کشور ادامه دارد، ایشان را همراهی نمایندمأموریت
خروج موقت مشموالن زیر از کشور، در صورتیکه داراي معافیت تحصیلی باشند در مدت اعتبـار کـارت معافیـت                 -3تبصره

:ضمینهاي فوق الذکر مجاز خواهد بودموقت، بدون اخذ ت
دانشجویان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور که از طریق کنکور رسمی سراسري پذیرفته شده اند بـا معرفـی                    -الف

.کتبی مراجع یاد شده
.انهایه کتبی شوراي مدیریت حوزه علمیه قم یا نمایندگی آن در استتأییدطالب علوم دینی حوزه هاي علمیه با -ب

نمایندگیهاي جمهوري اسالمی ایران در کشورهاي خـارج صـالحیت رسـیدگی بـه وضـع مـشمولیت مـشموالن                 -104ماده
.این آئین نامه را ندارند102و101و99و 98مندرج در موارد 

و بـراي  سازمانهاي وظیفه عمومی موظفند مشموالنی را که مراجعه می نمایند مـورد معاینـه پزشـکی قـرار داده          -105ماده
.کسانی که قادر به خدمت تشخیص داده شوند دفترچه آماده به خدمت صادر و تحویل نمایند

مشموالنی که دفترچه آماده به خدمت دریافت داشته اند پس از اعالم در رسانه هاي گروهـی موظفنـد در زمـان             -106ماده
.اعالم شده خود را در جهت اعزام به محلهاي معینه معرفی نمایند

سازمانهاي وظیفه عمومی مشموالن مندرج در ماده فوق را برابر دستورالعمل صادره از اداره وظیفـه عمـومی بـه                      -107ماده
.مرکز آموزشی اعزام خواهند نمود

چنانچه تعداد مشمولی قابل اعزام در هر دوره بیش از ظرفیت اعالم شده توسط مرکز آموزش نیروهاي نظـامی و               -108ماده
.ره وظیفه عمومی می تواند اعزام آنان را به دوره هاي بعد موکول نمایدانتظامی باشد ادا

قـاموم خـدمت     26و24هاي رسیدگی مذکور در مـوارد     هیأتبه وضع مشموالنی که ادعاي کفالت نمایند بوسیله          -109ماده
.وظیفه عمومی رسیدگی می گردد

که برابر مقررات قانون خدمت وظیفه عمـومی و  ) شکیمعافیت کفالت یا پز(رسیدگی به تقاضاي معافیت مشموالن    -تبصره
آئین نامه هاي اجرایی آن به تحصیل اشتغال داشته و از معافیت تحصیلی استفاده می نمایند پس از فراغـت از تحـصیل یـا                     

.ترك تحصیل یا اخراج به عمل خواهد آمد
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ك مـورد نیـاز را بـه نماینـدگی سیاسـی یـا        مشموالن مقیم خارج از کشور که مدعی کفالت هستند مکلفند مدار           -110ماده
کنسولگري جمهوري اسالمی محل اقامت و در صورت نبودن نمایندگی سیاسی در محل اقامـت بـه نزدیکتـرین نماینـدگی                     

.سیاسی تسلیم نمایند تا از طریق وزارت امور خارجه به اداره وظیفه عمومی ارسال گردد
رسـیدگی   رأي هیـأت   در حوزه مرکزي تهران رسیدگی و در صـورتی کـه          به وضع مشمولیت این قبیل مشموالن        -111ماده

مبنی بر معافیت صادر گردد کارت معافیت به منظور تحویل به مـشمول بـه وزارت امورخارجـه ارسـال خواهـد شـد حـضور             
.هاي رسیدگی ضروري نمی باشدهیأتمشمول یا کسان وي در 

و قبل از اعزام به خـدمت دوره ضـرورت یـا قبـل از صـدور کـارت                چنانچه بعد از صدور دفترچه آماده به خدمت        -112ماده
معافیت کفالت تغییري در وضع مشمول حاصل شود که از موجبات معافیت یا بالمانع بـودن مـشمول باشـد در صـورت اول                

مـوده  مشمول یا هریک از افراد تحت الکفاله او می توانند به سازمان وظیفه عمومی که دفترچـه آمـاده بـه خـدمت صـادر ن                     
مقتضی صادر شود و در صورت دوم مشمول باید به سـازمان  رأي هاي رسیدگی مطرح وهیأتمراجعه نمایند تا ادعاي آنان در   

.وظیفه عمومی مربوطه مراجعه و بالمانع بودن خود را اعالم دارد تا دفترچه آماده به خدمت جهت وي صادر گردد
ضرورت تغییري در وضع مـشمول حاصـل شـود و مـشمول یـا یکـی از           در صورتیکه در حین انجام خدمت دوره         -113ماده

بستگان او که مدعی کفالت مشمول نسبت به خود هستند ادعاي کفالت نمایند فرمانهان و رؤساي مربوطه مکلفند مراتب را                  
رسـیگی  هیـأت به حوزه وظیفه عمومی اعزام کننده مشمول اعالم دارند حوزه وظیفه عمـومی در اسـرع وقـت پرونـده را در            

رسیدگی بر معافیت تکفل صادر گردد مراتب بـه منظـور تـرخیص وي بـه قـسمت محـل         رأي هیأت  مطرح و در صورتی که    
خدمتی مشمول اعالم و کارت معافیت تکفل با رعایت مقررات مربوطه بوسیله حـوزه وظیفـه ذیـربط جهـت مـشمول صـادر          

.خواهد شد
ان او که مدعی کفالت مشمول نسبت به خود هـستند ادعـا نماینـد کـه     افرادي از بستگ  در صورتی که مشمول یا     -114ماده

هنـگ هـا و   هاي رسیدگی یا فرماندهان گروهان ها و گـردان هـا و  هیأتهر یک از اعضاءآنان تضییع شده است یا    حقی از 
هیـأت مـشمول در  ي صادره اعتراض نماینـد، پرونـده  أرئیس اداره وظیفه عمومی با ذکر دلیل موجه به ر نواحی ژاندارمري و  

قانون خدمت وظیفـه عمـومی   28رسیدگی مزبور به استثناي موارد مندرج در ماده هیأتي أرسیدگی تجدید نظر مطرح و ر 
.اعتراض خواهد بودقابلقطعی و غیر

.اداره وظیفه عمومی خواهد بودبا،مذکور در این ماده،تشخیص موجه بودن اعتراض-تبصره
هـاي رسـیدگی   هیـأت هاي رسیدگی اولیه سرباز شناخته شده اند موقعی در          هیأتوالنی که در    به اعتراض مشم  -115ماده

.تجدید نظر رسیدگی خواهد شدکه به خدمت اعزام شده و گواهی اشتغال به خدمت ارائه نمایند
عمـومی و یـا   در صورتی که دالئل و مدارك مثبت مبنی بر معافیت در پرونده موجود باشـد رئـیس اداره وظیفـه         -116ماده

رئیس منطقه وظیفه عمومی تهران می توانند قبل از اعزام مـشمول  یا گردانهاي ژاندارمري و یافرماندهان نواحی یا هنگ ها  
.هاي رسیدگی تجدید نظر صادر نمایندهیأتبه خدمت دستور رسیدگی به پرونده مورد اعتراض مشمول را در 

.امکان پذیر استاقل سه نفر از اعضاءهاي رسیدگی با حضور حدهیأتتشکیل -117ماده
کثریت مناط اعتبار بوده و در صورتی کـه  اي أتشکیل گردد ررسیدگی با شرکت کلیه اعضاءهیأتدر صورتی که     -118ماده

.تشکیل گردد اتفاق آراء معتبر خواهد بودشرکت سه نفر از اعضاءبا
.حذف شده است-119ماده 
تشکیل شود نظر کثریـت منـاط اعتبـار خواهـد بـود و     حضور چهار نفر از اعضاء دگی با رسی هیأتدر صورتی که     -120ماده

.داشت مورد رسیدگی قرار خواهدگرفتحضور خواهندچنانچه کثریت حاصل نشود پرونده در جلسه دیگري که کلیه اعضاء
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رسـیدگی تجدیـد نظـر در      هیأترسیدگی بدوي اظهار نظر نموده اند حق شرکت در جلسه            هیأتاعضائی که در     -121ماده
.داشتنخواهندآن مورد را
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مجلس شوراي اسالمی ایران29/7/1363آئین نامه اجرائی قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 

معافیتها-فصل چهارم

معافیت پزشکی ·

معافیت تحصیلی ·

معافیت کفالت ·

یثار گرانمعافیت فرزندان خانواده شهداء و ا·
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معافیتها-فصل چهارم: آیین نامه ها

معافیت پزشکی

بیماریهاي عمومی: بخش اول
از معافیتهـاي منـدرج در   می شـوند مشموالن مبتالء به بیماریهاي عمومی با توجه به نوع بیماري که به آن مبتال      -29ماده

.هر بند به شرح زیر استفاده خواهند نمود
.معاف دائممی شودعدم کفایت رشد و نمو جسمی و عضالنی کافی که موجب ناتوانی در انجام تکالیف نظامی -1بند
کـه در  ابتالء به بیماریهاي قابل عالج که مدت درمان آنها بیشتر از یک ماه باشد و همچنین اعمال جراحی و کسانی                -2بند

.ماه تا یکسال معاف موقت6پزشکی از ند با تشخیص شوراهاي می باشدوران نقاهت بیماري 
.م با اختالالت عملی معاف دائمأپائین افتادگی احشاء تو-3بند

.معاف از رزم-نوع خفیف-تبصره
.سانتی متر معاف دائم150طول قد مشموالن کمتر از -4بند

بیماریهاي غدد مترشحه داخلی: بخش دوم
مترشحه داخلی بـا توجـه بـه نـوع بیمـاري کـه بـه آن مبـتال مـی باشـند از                       مشموالن مبتالء به بیماریهاي غدد      -30ماده

.معافیتهاي مندرج در هر بند به شرح زیر استفاده خواهند نمود
هیپوفونکـسیون  آدنـوم هیپـوفیز،   دیابت بی مـزه،   سندروم کوشینگ، ژیگانتیسم،بیماریهاي غدد هیپوفیز کرومگالی،   -1بند

.کلی هیپوفیز معاف دائم
.یماریهاي غدد تیروئیدب-2بند
.گواتر توکسیک معاف دائم) الف
.هیپرتیروئیدي و هیپوتیروئیدي معاف دائم) ب
.گواترهاي حجیم معاف دائم) ج
.ندولهاي گرم و سرد معاف دائم) د
.تیروئیدیتهاي حاد شش ماه معاف موقت) ه
.گواتر عمل شده خدمات غیررزمی) و

.بیماریهاي غدد پاراتیروئید-3بند
.هیپر پاراتیروئیدي و هیپوپاراتیروئیدي معاف دائم

.بیماریهاي غدد فوق کلیوي-4بند
.پرکاري و کم کاري غده فوق کلیوي معاف دائم

بیماریهاي غدد بیضه-5بند
.تومورهاي بیضه معاف دائم) الف
.ژنیکوماستی شدید معاف دائم) ب
.سندروم کالین فلتر معاف دائم) ج
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د دیگربیماریهاي غد-6بند
.تومورهاي هیپوفیز معاف دائم) الف
.ها معاف دائمهرمافرودیسم) ب

بیماریهاي تغذیه و متابولیک-7بند
.دیابت قندي معاف دائم) الف
.هیپوانسولینیسم معاف دائم) ب
.بیماریهاي ویلسون معاف دائم) ج

هاي زیرپوستبیماریهاي پوست و بافت: بخش سوم
ند از مـی باشـ  پوست با توجه به نوع بیماري که به آن مبـتالء  به بیماریهاي پوست و بافتهاي زیر  مشموالن مبتالء -31ماده

.معافیتهاي مندرج در هر بند به شرح زیر استفاده خواهند نمود
شدیدانواع اگزماهاي وسیع و-1بند
.در صورتی که مزمن و مقاوم به درمان باشد معاف دائم) الف
.غیر رزمیدر سایر موارد خدمات) ب

عفونتهاي قارچی عمیق و وسیع پوست-2بند
.در صورتی که مزمن و مقاوم به درمان باشد معاف دائم) الف
.ماه معاف موقت6کچلی ) ب

.شدید معاف دائم) عرق کردن کف دست(هیپرئیدروز -3بند
.لیکن پالن پوستی و مخاطی شدید و گسترده معاف دائم-4بند
.هاي شدید و گسترده وانور سه معاف دائمت و یا زیسبسوریازیس کف دس-5بند
.هاي پوستی معاف دائمسل-6بند
.لوپوس اریتماتوسیستمیک و لوپوس ریتمانودیسکوئید معاف دائم-7بند
هاي وسیع و غیرقابل عملهاي پیکمانته آنژیومخال-8بند
.جاد کرده باشد معاف دائمم با اختالالت عملی و یا در سر و صورت که کراهت منظر ایأتو) الف
.رزمیدر سایر موارد خدمات غیر) ب

.میکوزیس فونکوئید و سایر لنفوماي پوستی و پارابسوریازیس با پلکهاي بزرگ معاف دائم-9بند
هاي جلدي در صورتی که وسیع و ضخیم بوده یا چسبندگی به اطراف داشـته بطـوري کـه مـانع حمـل                 سیکاتریس -10بند

.نات نظامی بوده یا تمایل به زخم شدن داشته باشد یا اختالالت عملی تولید نموده باشد معاف دائمتجهیزات و تمری
.هاي پوستی در صورتی که وسیع و پیش رونده باشند معاف دائمآتروفی-اسکلرودرمپها-11بند
.کل بدن معاف دائم% 40ویتیلیگو گسترده صورت و یا هر دو دست و یا بیش از -12بند
هـاي عمقـی و سـطحی کـه بـا ورم       عوارض پوستی شدید که در اثر اختالالت عروقی ایجاد شده باشد مانند فلبیت             -13بند

.مزمن اندام توام باشد معاف دائم
.هیپودرمیتهاي ندولر و شدید و منتشر و مقاوم و توام با عالئم سیستمیک معاف دائم-14بند
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و درماتیتهاي بولوز مادرزادي و کرودرماتیت مـزمن هـالوپو، کرودرمـاتیس،           درماتیتهاي بولوز غیرمیکروبی کتسابی      -15بند
.آنتروپاتیکا معاف دائم

:هیپرکراتوزکف هر دو دست و یا هر دو پا-16بند
.در مورد شدید معاف دائم) الف
.در موارد خفیف خدمات غیر رزمی) ب

.فرنکولوز شدید و وسیع یکسال معاف موقت-17بند
ي پوستی که در حین انجام خدمت وظیفه یا در اثر حساسیت و یا مـسمومیت نـسبت بـه مـواد شـیمیایی        بیماریها-18بند

.ایجاد شده و به درمان مقاوم باشد معاف دائم) جنگیداروئی،شغلی،(
کهیر-19بند
.همراه با آنژیوادم معاف دائم) الف
.در سایر موارد خدمات غیر رزمی) ب

.کراهت منظر یا توتالیس و یا یونیورسالیس معاف دائمآلویسی آرآتا همراه با-20بند
پلی آرتریـت نـودوزا، و اسـکولیتهاي لنفوسـیتی، و اسـکولیتهاي دارویـی در                -اسکلرودرمی ها  -بیماریهاي کالژن -21بند

.صورتی که وسیع بوده و سبب اختالل عملی گردند معاف دائم
سـینه و  هـا، صورت را تغییر دهد و یا اینکه ناحیه وسیعی از گردن، کتفانواع کنه وقتی که شدید باشد و یا منظره      -22بند

.پشت را فرا گرفته باشد معاف دائم
)سالک پوستی(لیشمانیوز -23بند
.فعال شش ماه معاف موقت) الف
.در صورتیکه پس از بهبودي کراهت منظر یا اختالل عملی اعضاء را ایجاد نماید معاف دائم) ب

دوز پوست معاف دائمسارکوئی-24بند
پـور  کتیوزمادرزادي،گزرودرماپیگمـانتوزا، ،رکلین هـوزن، آلبینیـسم  ،بیماري ژنودرماتوز مانند تو بروز اسکلر وزیس     -25بند

.فیري معاف دائم
.ایکتیوز گسترده مادر زادي یا کتسابی معاف دائم-26بند

)نورولوژي(بیماریهاي داخلی مغز واعصاب : بخش چهارم
مشموالن مبتال به بیماریهاي داخلی مغز و اعصاب با توجه به نوع بیماري که به آن مبتال می باشند از معافیتهـاي   -32ماده

.استفاده خواهند نمودبند به شرح زیرمندرج در هر
.معاف دائم....)مانند فریدرش و(اختالالت استحاله اي سلولهاي عصبی -1بند
.عاف دائماختالالت تعادلی مخچه اي م-2بند
انواع میلیتها و سکل آنها-3بند
.شدید باشد معاف دائمکهصورتیدر) الف
.خدمات غیر رزمی)باشد4درحد )5تا0(زمانی که براساس طبقه بندي بین المللی (موارد خفیف در)ب

.داشته باشد معاف دائمناتوان کننده که عوارض جسمی یا روانی پایدار وصورتیانسفالیتها و انسفالوباتیها در-4بند
.معاف دائمMSمولیتپل اسکلروزیس یا -5بند
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.شدید و مشهود ایجادکرده باشد معاف دائمانواع صغر عضالنی عضالت بزرگ مشروط بر اینکه اختالل-6بند
.معاف دائمانواع میوپاتی هاي اولیه و ثانویه-7بند
.وع معاف دائماختالالت مادرزادي سیستم اعصاب مرکزي از هرن-8بند
.همی پارزیها و منو پلژیها معاف دائم،انواع پارپلژي ها، پاراپارزي ها همی پلژي ها-9بند
.معاف دائمعضوي مربوط به دستگاه خارج هرمیانواع اختالالت و حرکات غیر طبیعی-10بند
دانشگاهی یا نظامی معاف دائمانواع صرع به شرط ثبوت کلینیکی و یا پارکلینیکی در یکی از مرکز درمانی-11بند

بـه خـدمت غیـر    درمواردي که شروط فوق تحقیق نیابد ولی مدارك قابل استناد دال بر سابقه صرع موجـود باشـد         -تبصره
.حین خدمت صرع ثابت شود معاف دائمصورتیکه دردراعزام و در مشاغل مناسب گمارده شودرزمی

پـارکلینیکی در  الکترود یا کنوزیس به شرط ثبـوت کلینیکـی و  تأییدسکل آنها باانواع پلی نوریتهاي بهبود یافته و   -12بند
.مرکز درمانی دانشگاهی یا نظامی معاف دائم

انواع نوروفیبرو ماتوزها-13بند
معاف دائم)کراهت منظر،اختالل عملکرد(درمورد شدید ) الف
.موارد خفیف خدمات غیر رزمیدر)ب

در مرکـز  عصبی به شـرط ثبـوت  مزمن و سکل انواع مننژیت در صورت داشتن اختالل عملی و     سابقه مننژیت هاي  -14بند
.نظامی معاف دائمدرمانی دانشگاهی یا

.انواع نورالژیها معاف ازرزم-15بند
اعصاب کراینالانواع فلج-16بند
.درموارد شدید و مقاوم به درمان با اثبات کلینیکی یا پارکلینیکی معاف دائم) الف
.خدمات غیررزمیدرموارد خفیف)ب

عروقی مغزانواع سکته هاي مغزي و ضایعات-17بند
معاف دائم)ارگانیک یا غیر ارگانیک(با عارضه عصبی)الف
بدون عارضه خدمات غیر رزمی) ب

.اف دائمبیماري میاستنی گراویس با اثبات کلینیکی یا پارکلینیکی در مرکز درمانی دانشگاهی یا نظامی مع-18بند
.تورتیکولی معاف دائم-19بند

بیماریهاي روانپزشکی: بخش پنجم
مشموالن مبتال به بیماریهاي روانپزشکی با توجه به نوع بیماري کـه بـه آن مبـتال مـی باشـند از معافیـت هـاي                  -33ماده

.مندرج در هر بند به شرح زیر استفاده خواهند نمود
.معاف دائم)پسیکوزهاي آتیپیک مزمن،فکتیو، اختالالت هذیانیاسکیزوا(انواع پسیکوزها شامل -1بند
اختالالت خلقی-2بند
یا مزمن معاف دائمشدید در فازمانیک یا فاز افسردگی اعم از حاد و) الف
اختالل افسردگی اساسی معاف دائم)ب
کـه بـا    صورتیدر)هیپومانیا(دوم   اختالل خلقی نوع  ،)دیس تایمی و سایکلوتایمی   (انواع اختالل خلفی افسردگی خفیف      )ج

.رزمتهدید کننده خود و اطرافیان نباشد معاف ازدارو تحت کنترل بوده و یا
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انواع اختالالت شخصیتی -3بند
.انواع سایکو پات و نوع مرزي و نوع اسکیزوئید معاف دائم) الف
.مناتوان کننده باشد معاف دائدر صورتی کهانواع دیگر اختالل شخصیت )ب
ناتوان کننده نباشد معاف ازرزمدر صورتی که)ج

مقاوم به درمان و مزاحم معاف دائمانواع نوروزهاي شدید و-4بند
)عقب ماندگی(انواع نقیصه هاي عقالنی و کند ذهنی ها -5بند
معاف دائم60با ضریب هوشی زیر )الف
معاف از رزم60-75ضریب هوشی بین با)ب

م و لکنت زبان در صورتی که علت روانی پانورولوژیک داشته باشداختالالت تکل-6بند
درصورت شدید بودن معاف دائم)الف
درموارد خفیف خدمات غیر رزمی)ب

بیماریهاي روانی ناشی از جنگ و حوادث-7بند
روانپزشـک معـاف   درصورتی که استقرار یافته باشد به شرط ثبوت در مرکز درمانی نظامی یا دانشگاهی توسـط دو نفـر          )الف
.دائم

درصور ت عدم استقرار خدمات غیررزمی)ب
کژخوئیها بطوري که مغایر شئونات نظـامی باشـد همچنـین انحرافـات             و)عدم تعادل عصبی و روانی      (اختالل رفتار    -8بند

اخالقی و جنسی مانند ترانس سکسوالیسم معاف دائم
.اختالالت کنترل تکانه معاف دائم-9بند

.رزممعاف از... ضعیف و گذرا مثل پلک زدن و)تکانه هاي(ها تیک:تبصره 

بیماریهاي جراحی مغز و اعصاب: بخش ششم
اعصاب با توجه به نوع بیماري که به آن مبتال می باشـند از معافیـت          مشموالن مبتال به بیماریهاي جراحی مغز و       -34ماده

.هاي مندرج در هر بند به شرح زیر استفاده خواهند نمود
)مادرزادي یا کتسابی(معایب ستون فقرات -1بند
.در موارد شدید یا اشکال عملی معاف دائم) الف
.در موارد خفیف خدمات غیررزمی) ب

.اسپوندیلولیزیس و اسپوندیلولیستزیس معاف دائم-2بند
.انواع هرنی دیسکال با عالئم کلینیکی و رادیولوژي عمل شده و عمل نشده معاف دائم-3بند

ستون فقرات که در مرکز درمانی دانشگاهی یا نظامی انجام شـده         MRIدر موارد بیماران عمل شده انجام میلوگرافی و یا          (
)باشد منضم به تکید رادیوگرافی ضروري است

تومورهاي استخوانی خوش خیم ستون فقرات-4بند
.دائمدر صورتیکه از نظر حجم و موقعیت اختالل عملی ایجاد نماید معاف ) الف
.بدون اختالل عملی خدمات غیررزمی) ب

.معاف دائم) زوائد مفصلیتیغه،بدنه،(هاهاي تازه و مهرهانواع شکستگی-5بند
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.تغییر شکلهاي مادرزادي و واضح جمجه مانند هیدروسفالی، میکروسفالی معاف دائم-6بند
.معاف دائم) A.V.Mم و مثل انوریس(اختالالت عروقی مغز با و بدون عالئم کلینیکی -7بند
.سابقه عمل جراحی روي مغز معاف دائم-8بند
ها و یا سکل عفونتها و آرکنوئیدیتها خواه به مرحله فلـج رسـیده   کمپرسونهاي نخاعی مانند تومورهاي استخوانی مهره   -9بند

.باشد یا نرسیده باشد معاف دائم
.معاف دائمهر نوع جسم خارجی در داخل جمجمه و کانال نخاعی -10بند
دنده گردنی-11بند
.با عوارض شدید معاف دائم)الف
بدون عوارض خدمات غیررزمی)ب

.کلینیکی و یا رادیولوژي معاف دائمتأییدتوراسیک اوت لت سندرم با -12بند
انواع خونریزیهاي سربر و مننژ-13بند
.معاف دائم)ارگانیک یا غیرارگانیک(با عارضه عصبی )الف
.عارضه خدمات غیررزمیبدون )ب

تروماهاي عصبی-14بند
.فلج اعصابی که سبب اختالالت عملی و ناتوان کننده معاف دائم)الف
.صدمات عصبی حسی خدمات غیررزمی)ب

بیماریهاي ریه و قفسه صدري: بخش هفتم
ند از مـی باشـ  ان مبـتالء  مشموالن مبتالء به بیماریهاي ریه و قفسه صـدري بـا توجـه بـه نـوع بیمـاري کـه بـد           -35ماده  

.معافیتهاي مندرج در هر بند به شرح زیر استفاده خواهند نمود
.معافیت دائم) نبودن دیافراگم یا فلج حجاب حاجز(هاي مادرزادي حجاب حاجز تغییر شکل و نقص-1بند
ته یـا فقـدان عـضالت    ، جناغ برجـس )سینه قیفی شکل(هاي مادرزادي قفسه صدري مانند سینه فرورفته      تغییر شکل -2بند

:تنفسی
.همراه با اختالل بالینی واضح در عمل قلب یا ریه معاف دائم) الف
.بدون اختالل تنفسی و قلبی خدمات غیررزمی) ب

و آپالزي کامل یا جزئی که ایجـاد اخـتالل در عمـل تنفـسی نمـوده باشـد                 ) آژنزي ریه (عدم تشکیل قسمتی از ریه    -3بند
.معاف دائم

:ها یا ترقوه یا جناح سینه یا کتفو استئومیلیت دندهاستنیت-4بند
.معاف دائم) ماه6بیش از (در نوع مزمن ) الف
.در نوع حاد شش ماه معاف موقت) ب
.در نوع بهبود یافته خدمات غیررزمی) ج

شـده باشـد بـه    ها یا جناغ یا کتف یا ترقوه که موجب اختالل عمل تنفسی یا تغییر شکل شدید آنان             شکستگی دنده -5بند
.شرط ثبوت در بیمارستانهاي نظامی یا دانشگاهی معاف دائم

.هاي اعمال جراحی که ایجاد اختالل عملی تنفسی نماید معاف دائمسیکاتریس سوختگی وسیع و یا سیکاتریس-6بند
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:انواع پلورزیها-7بند
.معاف دائم) ماه6بیش از (از نوع مزمن ) الف
.موقتماه معافاز نوع حاد شش) ب

:سابقه پنوموتورکس خودبخودي-8بند
.معاف از رزم) شدهتأییدیک بار (سابقه پنوموتورکس خودبخودي ) الف
.معاف دائم) بیش از یکبار(سابقه پنوموتورکس خودبخودي تکرار شونده ) ب

.سندرم کارتاژنز معاف دائمفیبروز ریه،سارکوئیدوز،-9بند
.جنب اعم از خوش خیم و بدخیم معاف دائمتومورهاي حجاب حاجز و یا-10بند
.بیماریهاي قارچی مزمن ریه معاف دائم-11بند
.پنوموکونیوزها معاف دائم-12بند
:مفیزم ریهآ-13بند
.بصورت منتشر معاف دائم) الف
.لوکالیزه خدمات غیررزمی) ب

.هوایی بزرگ و متعدد معاف دائمپلوروپري کاردیال و کیستهاي) هیداتیک،درموئید(کیستهاي مختلف ریه -14بند
.آبسه ریوي و سکلهاي وسیع عفونی معاف دائم-15بند
:برونشکتازي-16بند
.دو طرفه یا دو لب در یک ریه معاف دائم) الف
.یک لوب یک طرفه معاف از رزم) ب

.برونشیت مزمن که تولید عوارض بالینی نموده باشد معاف دائم-17بند
.وت در بیمارستانهاي نظامی یا دانشگاهیآسم به شرط ثب-18بند
.در موارد متوسط و شدید معاف دائم) الف
.در موارد خفیف خدمات غیررزمی) ب

.تومورهاي برونش بطور کلی اعم از بدخیم یا خوش خیم معاف دائم-19بند
فونکسیون ریه شده باشد بـه  اجسام خارجی ریه، برونش و مدیاستن که عارضه ریوي ایجاد کرده و باعث اختالل در          -20بند

.شرط ثبوت در بیمارستانهاي نظامی یا دانشگاهی معاف دائم
سابقه اعمال جراحی سینه اعم از برداشتن بیش از یک دنده و تورکوپالستی ورزکسیون ریه و دکورتیکاسیون معاف                 -21بند
.دائم
.عاف دائمهاي تراشه برونشها که ایجاد اختالالت عملی کرده باشد متنگی-22بند
.مدیاستنیتهاي مزمن عالئم فشار به مدیاسیتن معاف دائمتومورهاي مدیاستن،-23بند

)اسکلت(بیماریهاي استخوان : بخش هشتم
ند از مـی باشـ  بـا توجـه بـه نـوع بیمـاري کـه بـه آن مبـتالء                  ) اسکلت(مشموالن مبتالء به بیماریهاي استخوانها    -36ماده

.ه شرح زیر استفاده خواهند نمودمعافیتهاي مندرج در هر بند ب
:انحرافات ستون فقرات مادرزادي یا کتسابی-1بند
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. در اشکال شدید و ناتوان کننده معاف دائم) الف

)درجه معاف دائم30اسکولیوز بیش از (انحرافات جانبی مادرزادي و کتسابی ستون فقرات )1(

.شده باشد معاف دائمجبران نشده و یا منجر به تغییر شکل قفسه صدري )2(

.درصد معاف دائم70کیفوز شدید بیش از )3(
.معاف از رزم) درجه20انحرافات جانبی مادرزادي و کتسابی ستون فقرات کمتر از (اشکال خفیف در) ب

.اسپینابیفیدا کولتا، سکرالیزاسیون، لومباریزاسیون خدمات غیر رزمی-2بند
.ستون فقرات معاف دائم) یاستخوان(هر گونه اعمال جراحی -3بند
چنانچه با تغییر شکل حفره و یا عارضه دیگـر مفـصلی همـراه باشـد              ) استابولوم(هاي قدیمی حفره کوتیل     شکستگی-4بند

.معاف دائم
.معاف دائم-نکروز آواسکوالر سر استخوان ران به هر علت-5بند
:هاي لگنشکستگی-6بند
.نوع مالگین معاف دائم) الف
.معاف از رزمOpen Bookنوع ) ب

.بیماري شوئرمان خدمات غیررزمی-7بند
:استئومیلیت-8بند
.از نوع حاد شش ماه معاف موقت) الف
ماه درمان بهبود نیافته و منجر به تغییر شکل استخوان یا ترشـح مکـرر   6عفونتهاي سخت حاد و عفونتهایی که علیرغم       ) ب

.باشد معاف دائم
.نی خوش خیمتومورهاي استخوا-9بند
.تومورهاي استخوانی متعدد و یا با ایجاد اختالل مشهود در کار عضو معاف دائم) الف
.تومورهاي داخل استخوانی منفرد بدون عارضه خدمات غیررزمی) ب

:کیستهاي استخوانی-10بند
.قطر استخوان معاف دائمیک سومکیستهاي بزرگ با خطر شکستگی یا به اندازه بیش از)الف
.یستهاي کوچک و بدون عارضه خدمات غیررزمیک)ب

:هاشکستگی-11بند
هاي استخوانهاي بلند که منجر به نصب پیچ و پلک و یا کونچر شده باشد و یا در گچ باشد چنانچـه کمتـر از               شکستگی) الف

.ماه معاف موقتماه از عمل گذشته باشد، شششش
.کونچر بوده و یا اختالل عملکرد ایجاد کرده باشد خدمات غیررزمیاي که با پیچ و پلک، یاهاي جوش خوردهشکستگی) ب
سال جوش نخورده باشد و مفصل کاذب ایجاد کرده باشد و یـا در وضـع نامناسـب جـوش     هایی که پس از یک   شکستگی) ج

.خورده و اشکال عملی ایجاد نموده باشد معاف دائم
.قطع یا فقدان یکی از اندامها معاف دائم-12بند

:کوتاهی پا-13دبن
)به استناد اسکنوگرام(سانتی متر معاف دائم 5/3کوتاهی بیش از ) الف
.سانتی متر خدمات غیررزمی5/3تا 5/1کوتاهی از ) ب

.سینوویال کندروماتوزیس مفاصل همراه با اختالل عملی معاف دائم-14بند
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.معاف دائم) ا، مچ دستمچ پشانه،آرنج،زانو،هانش،(آنکیلوز کلیه مفاصل بزرگ -15بند
:محدودیت حرکات مفاصل-16بند
.در مورد مفاصل هانش، زانو و شانه معاف دائم) الف
.محدودیت حرکات سایر مفاصل بزرگ در صورتی که نیمی از حرکات محدود شده باشد معاف دائم) ب
.در موارد خفیف تر همراه با اختالل عملکرد خدمات غیررزمی) ج

.مشکوك زیر بیهوشی اندازه گیري شوددر موارد: تبصره
رادیوگرافی در حال دررفتگـی در بیمارسـتانهاي   2مستند به (دررفتگی مکرر و یا قدیمی و مادرزادي مفاصل بزرگ  -17بند

.عمل شده و نشده معاف دائم) م و یا مورد وثوق.ن
.رینات نظامی باشد خدمات غیررزمیشلی لیگامانهاي زانو و مچ پا و در رفتگی عادتی مفاصل که مانع تم-18بند
:سندرم ایسکمیک ولکمن-19بند
.در صورتیکه شدید و مانع خدمت باشد معاف دائم) الف
.در موارد خفیف خدمات غیررزمی) ب

.و یا فقدان ارزش کاري آن در یک دست معاف دائم) M.C.Pاز مفصل (فقدان کامل شست -20بند
:فقدان انگشتان دست-21بند
.بیش از یک انگشت در یک دست معاف دائم) الف
.تا سه بند انگشت در یک دست خدمات غیررزمی) ب

محسوب شود یعنـی اگـر بنـد اول    یک سومبنددر مورد انگشتان بصورت زیر عمل شود که هر انگشت کامل یک و هر     : توجه
.می شودچهار انگشت قطع شده باشد بیش از یک انگشت محسوب و معاف دائم 

...عوارضی که مانع باز شدن و یا تا شدن انگشتان دست شود مانند سندکتیلی و-22بند
.معاف دائم) مرکب(در بیش از دو انگشت ) الف

معـاف  عملکرد خـود را از دسـت داده باشـد،   % 50چنانچه یک انگشت قطع شده و انگشت دیگر همان دست بیش از  : تبصره
.دائم

.زمیخدمات غیرر) ساده(در دو انگشت ) ب
.سانتیمتر باشد معاف دائم5کوتاهی اندام فوقانی در مقایسه با یکدیگر در صورتیکه بیش از -23بند
:سینوستوز استخوانهاي ساعد-24بند
.در دو دست معاف دائم)الف
.در یک دست خدمات غیررزمی) ب

:کوبیتوس واروس و والکوس-25بند
.معاف دائمهمراه با اختالل عملکرد یا ضایعه عصبی) الف
.درجه انحراف خدمات غیررزمی10بیش از ) ب

.کوکساپالنا و کوکساوارا،کوکسامکنا،کوکساوالکا معاف دائم-26بند
.پارگی منیسک زانو عمل شده یا نشده خدمات غیررزمی-27بند
:پارگی شدید و کامل رباطهاي جانبی و متقاطع زانو که باعث ناپایداري مفصل گردد-28بند
.در مواردیکه چند رباط پاره شده باشد معاف دائم) الف
.همراه با پارگی منیسک معاف دائمPCLو ACLدر موارد پارگی رباط ) ب
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.در افراد جراحی شده همراه با اختالل عملی معاف دائم) ج
.در نوع منفرد خدمات غیررزمی) د
.در افراد جراحی شده بدون اختالف عملی معاف از رزم) ه

ژنورکورواتومژنووارم،نووالگوم،ژ-29بند
.معاف دائم) مترسانتی10فاصله بین دو قوزك یا دوکوندیل بیش از (در موارد شدید ) الف
.خدمات غیررزمی) مترسانتی10فاصل بین دو قوزك یا دو کوندیل کمتر از (در موارد خفیف ) ب

با تحدب شدید استخوانی و یا با انحراف پاشنه پـا معـاف   و یا) Rigid(صافی کامل کف پا هر دو پا در انواع سخت         -30بند
.دائم
.پارگی بهبود یافته تاندون آشیل معاف دائم-31بند
.خدمات غیررزمی) هالوس والگوس شدید(تغیر شکل کتسابی یا مادرزادي استخوانهاي تارس و متاتارس -32بند
:قطع انگشتان پا-33بند
.و یا قطع شست در هر دو پا معاف دائمقطع سه انگشت کامل از یک پا) الف
.قطع شست در یک پا خدمات غیررزمی) ب

.نیسم معاف دائمکی-34بند
:اوریب بودن مفصل مچ پا-35بند
.در موارد شدید معاف دائم)الف
.در موارد خفیف خدمات غیرزمی) ب

وانی دیگري که مـانع انجـام تمرینـات نظـامی     از بین رفتن قسمتی از استخوانهاي کف پا یا هر نوع تغییرات استخ            -36بند
.باشد و یا در پوشیدن پوتین اشکال ایجاد نماید معاف دائم

، پولیـو و  CPبیماریهاي اسکلتی استخوانی نظیر استئوژنس ایپرفکتا، آرتروکریبـوزیس، سـکلهاي شـدید ناشـی از           -37بند
.شدید معاف دائمدر انواع) نکروز استخوان تالوس(انهدام کام پاشنه 

.استئوکوندریت دیسکانت زانو، هیپ و مچ پا معاف دائم-38بند
.بیماریهاي جوش نخوردگی اسکافوئید وکن باخ همراه با اختالل عملکرد معاف دائم-39بند 

بیماریهاي شکم و دستگاه گوارش و جراحی عمومی:بخش نهم
اه گوارش و رشته جراحی عمومی با توجه به نوع بیمـاري کـه بـه آن    مشموالن مبتالء به بیماریهاي شکم و دستگ  -37ماده

.کنندند از معافیتهاي مندرج در هر بند به شرح زیر استفاده میمی باشمبتالء 
.اعمال جراحی روي کبد، کیسه صفرا، مجاري صفراوي و پانکراس معاف دائم-1بند
.فیبروز و سیروز کبدي معاف دائم-2بند
.ر علت معاف دائمآسیت به ه-3بند
.هاي دستگاه گوارش و طحال معاف دائمکیست-4بند
:همانژیوم کبدي-5بند
.لیتر معاف دائممیلی40بزرگتر از ) الف

.لیتر خدمات غیررزمیمیلی40کوچکتر از ) ب
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.سنگ کیسه صفرا و مجاري صفراوي معاف دائم-6بند
.معاف دائمبیماریهاي مادرزادي و کتسابی مجاري صفراوي-7بند
.پورتال هایپرتانسیون به هر علت معاف دائم-8بند
.هاي مزمن به هر علت معاف دائمهپاتیت-9بند
.بیماریهاي متابولیک کبدي معاف دائم-10بند
.بیماریهاي عروقی کبد معاف دائم-11بند
:پانکراتیت-12بند
.ماده معاف موقت6حاد ) الف
.مزمن معاف دائم) ب

.حلقوي پانکراس، سنگهاي پانکراس، کیستهاي پانکراس، فیستول پانکراس معاف دائملب -13بند
.اسپلنکتومی یا فقدان مادرزادي طحال معاف دائم-14بند
.اسپلنومگالی قابل لمس معاف دائم-15بند
.تومورهاي خلف صفاقی معاف دائم-16بند
.ف دائمفیستولهاي مقعدي فوق اسفنگتري و بین اسفنگتري معا-17بند
.فیستولهاي نافی ویپلونیدال در کلیه موارد خدمات غیررزمی-18بند
.معاف دائم» 4«و » 3«هاي بواسپرهاي داخلی با درجه-19بند
.و دیافراگماتیک) داخلی و خارجی(هاي جدار شکم فتق-20بند
.عمل نشده معاف دائم) الف
.عمل شده عود کرده معاف دائم) ب
.رضه منع خدمتی نداردشده بدون عاعمل ) ج

.مگکولون با اختالالت عملی معاف دائم-21بند
.معاف دائم...به ثبوت رسیده مانند کرون، کولیت اولسر و) IBD(کلیه بیماریهاي التهابی دستگاه گوارش -22بند
وق روده معـاف    تالنژکتـازي عـر   و) مانند بیماري سلیک، اسپروي تروپیکال، بیماري ویپـل       (سندرمهاي سوء جذب     -23بند
.دائم
.تنگیهاي کولون و رکتوم و مقعد به هر علت معاف دائم-24بند
.کلیه سندرمها پولیپوزیر و انواع پولیپهاي همراه با عوارض معاف دائم-25بند
.پروالپس رکتوم معاف دائم-26بند
.ررزمیمتر خدمات غیسانتی20سیکاتریسهاي عمل جراحی روي شکم با اندازه بیش از -27بند
هر گونه عمل جراحی روي دستگاه گوارش که تولید اختالالت گوارشی کرده باشد و منجر به برداشـتن قـسمتی از     -28بند

.شده باشد و یا آناستوموز شده و یا چسبندگی وسیع ایجاد کرده باشد معاف دائم) بجز آپاندیس(عضو 
.معاف دائم) خونریزيسوراخ شدگی،انسداد،(ارض بیماریهاي پیتیک مقاوم به درمان و یا همراه با عو-29بند
.اثنی عشر و دیورتیکولوز عمل شده، عمل نشده معاف دائممعده،دیورتیکولهاي مري،-30بند
.معاف دائم) عمل شده و نشده(آشاالزي -31بند
.بی اختیاري مدفوع مادرزادي و کتسابی معاف دائم-32بند
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) قـارچی سلی،وع و به هر علت که باعث اختالل در کار احشاء شده باشد اعم از چرکی،  از هر ن  (پریتونیتهاي مزمن    -33بند
.معاف دائم

.سل دستگاه گوارش معاف دائم-34بند
:وجود اجسام خارجی داخل شکم-35بند
.با عوارض معاف دائم) الف
.بدون عوارض خدمات غیررزمی) ب

:آزادتمام فالپهاي پدیگوله عضالنی،-36بند
.اگر نقص عضو یا اختالل عملکرد ایجاد کرده باشد معاف دائم)الف
.سایر موارد بدون عارضه خدمات غیررزمی) ب

:دیورتیکول مکل-37بند
.با عارضه معاف دائم) الف
.بدون عارضه خدمات غیررزمی) ب

.هپاتومگالی شدید به هر علت معاف دائم-38بند
.ئمهاي چرکی و آمیبی کبد معاف داآبسه-39بند
.خونریزیهاي مکرر دستگاه گوارش با علت ناشناخته معاف دائم-40بند
.، کلستاز دوبین جانسون و روتور معاف دائم2و 1بیماري کلیگر نجار نوع -41بند
.بیماري ژیلبرت خدمات غیررزمی-42بند
:ازوفاژیتها-43بند
.داده باشد معاف دائم) گزارش پاتولوژي(د ازوفاژیت شدید که منجر به اولسربارت شده یا دیسپالزي شدی) الف
.ازوفاژیت در مراحل یک تا چهار معاف از رزم) ب

فیستول وریدي شریانی اندام فوقانی و تحتانی مادرزادي یاتروماتیک-44بند
.همراه با اختالف عملکرد معاف دائم) الف
.بدون اختالل شدید معاف از رزم) ب

)هابد خیمی(ولوژي بیماریهاي خون و انک: بخش دهم
مشموالن مبتالء به بیماریهاي خون با توجه به نوع بیماري که به آن مبتالء هستند از معافیتهاي منـدرج در هـر                -38ماده

.نمایندبند به شرح زیر استفاده می
.هاي مگالوپالستیک معاف دائمکم خونی-1بند
.معاف دائم) واسفروسیتوزارثی، اولوسیتوزیز، الیپتوسیتوزمانند میکر( اختالالت ساختمانی ارثی گلبول قرمز -2بند
:هاي مزمن کتسابی به علت بیماریهاي خوش خیمکم خونی-3بند
.معاف دائم10در موارد هموگلوبین زیر ) الف
.خدمات غیررزمی10در موارد هموگلوبین مساوي و یا بیشتر از ) ب

.یتوز اولیه معاف دائمو ترومبوس) پلی سیتمی(پلی گلبولی اولیه -4بند
.معاف دائم) بیماریهاي خونریزي دهنده و هایپرکوآگوالنت(اختالالت کمی و کیفی پلکتها و فکتورهاي انعقادي -5بند
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.هاي خون و دستگاه لنفاوي بطور کلی معاف دائمبدخیمی-6بند
.اختالالت خونی ارثی و کتسابی با منشا ایمونولوژیک معاف دائم-7بند
.اگرانولوسیتوز معاف دائم-8بند
.معاف دائم10بیماریهاي هموگلوبینوپاتی ارثی با سطح هموگلوبین کمتر از -9بند
.تاالسمی ماژور، تاالسمی اینترمدیت و سندرمهاي سیکل سل معاف دائم-10بند
.هیپراسپلنیزیم معاف دائم-11بند
.نیبیماري فاویسم خدمات غیررزمی در نزدیکی مرکز درما-12بند
.آپالزي مغز استخوان به هر علت معاف دائم-13بند
.تومورهاي بدخیم از هر نوع و در هر عضو که باشد ولو اینکه درمان شده باشد معاف دائم-14بند
:تومورهاي خوش خیم-15بند
.دائمچنانچه سبب اختالل مشهود در کار عضو یا بصورت عودکننده و یا با کراهت منظر همراه باشد معاف) الف
.در غیر موارد فوق به مبحث مربوطه رجوع شود) ب

بیماریهاي دستگاه ادراري تناسلی : بخش یازدهم
ند از مـی باشـ  مشموالن مبتالء به بیماریها دستگاه ادراري تناسلی بـا توجـه بـه نـوع بیمـاري کـه بـه آن مبـتال                   -39ماده

.مودمعافیتهاي مندرج در هر بند به شرح زیر استفاده خواهند ن
:انسداد ادراري به دالیل عضوي یا عفونی یا فونکسیونی-1بند
.در صورتیکه برطرف کردن انسداد امکان پذیر باشد خدمات غیررزمی) الف
.در صورت عدم امکان برطرف کردن انسداد معاف دائم) ب

:برگشت ادرار به حالبها-2بند
.اگر دو طرفی یا یک طرفه شدید باشد معاف دائم) الف
.یک طرفه و خفیف خدمات غیررزمی) ب

مجاري ادرار هر یک به     ها،بیضهمثانه،حالب،کلیه، لنگچه، ) قارچیانگلی،میکروبی،سلی،(بیماریهاي عفونی مزمن     -3بند
.تفکیک معاف دائم

:مثانه و سنگهاي شاخ گوزنی و نفروکلسیوزپروستات،سنگهاي حالب،کلیه،-4بند
.ایجاد کرده باشد معاف دائمدر صورتیکه انسداد ) الف
.در صورت عدم ایجاد انسداد معاف از رزم) ب

.مثانه عمل شده خدمات غیررزمیسنگهاي حالب،کلیه،-5بند
.تومورهاي خوش خیم و بدخیم مجاري ادراري تناسلی معاف دائم-6بند
.هاي رتروپریتوان معاف دائمم و کیستفیبروزر رتروپریتوان، تومورهاي خوش خیم و بدخیبیماریهاي رتروپریتوان،-7بند
سندروم نفروتیک، گلومر و لونفریت مزمن، پیلونفریت مزمن، بیماریهاي کالژن کلیه، پـروتئین  : بیماریهاي طبی کلیه -8بند

.گرم و هماتوري اسانسیل و نارسایی مزمن کلیه معاف دائممیلی300اوري بیش از 
.ماه معاف موقت6گلومرولونفریت و پیلونفریت حاد -9بند
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.هیدرونفروس و اتساع لگنچه معاف دائم-10بند
.نفرکتومی یک طرفه، نفرکتومی پارسیل ویپالپالستی معاف دائم-11بند
) یعنی هر دو کلیه در یک طرف قـرار گرفتـه باشـند            (کلیه کتوپیک داخل لگن،کتوپی یک طرفه     -کلیه نعل اسبی   -12بند

.معاف دائم
:پتوزکلیه-13بند

.خدمات غیررزمی2درجه) لفا
.معاف دائم3درجه)ب

.هیپوپالزي و آپالزي و آژنزي کلیه معاف دائم-14بند
.هیپوپالزي یک طرفه و بدون عالمت معاف از رزم: تبصره

.کلیه میان اسفنجی معاف دائم-15بند
.فیستول سیستم اداري به دستگاه گوارش یا پوست معاف دائم-16بند
:رتکس کلیهنکروزکو-17بند
.در صورتی که منجر به نارسایی یا کم کاري کلیه شده باشد معاف دائم) الف
.در سایر موارد خدمات غیررزمی) ب

.کلیه معاف دائمپیوند-18بند
آنوریسم شریان کلیوي، انفارکتوس کلیـه، ترومبـوز وریـد کلیـوي، فیـستول شـریانی                : بیماریهاي عروقی کلیه مثل    -19بند

.یسم شریانی وریدي معاف دائموریدي، آنور
.دوبلیکاسیون حالب در صورتیکه بطور جداگانه تا مثانه ادامه داشته باشد معاف دائم-20بند
.مگااورتر خدمات غیررزمی-21بند
.هیدرواورتر معاف دائم-22بند
.اورتروسل یک طرفی یا دو طرفه خدمات غیررزمی-23بند
.مثانه نوروژنیک معاف دائم-24بند
.کاهش ظرفیت مثانه به دالیل اعمال جراحی قبلی پاسیتیت و یا رادیوتراپی معاف دائم-25بند
.سیستکتومیتوتال و پارسیل معاف دائم-26بند
:تنگی کردن مثانه-27بند
.بدون عارض خدمات غیررزمی) الف
.در صورتیکه عارضه داشته باشد بر حسب عارضه اظهار نظر شود) ب

.اختیاري ادرار شود معاف دائمتن قدرت انقباضی کردن مثانه که منجر به بیاز بین رف-28بند
)هیپوسپادیاز درجه یک مانع خدمتی ندارد(هیپوسپادیاز تنه آلت و میان دو راه معاف دائم -29بند
.ایسپادیاز معاف دائم-30بند
.ف دائمانواع فیستولهاي مجرا به تنه آلت، رکتوم و پرینه و اسکروتوم معا-31بند
:بیماري بیرونی-32بند
.نوع شدید معاف دائم) الف
.نوع خفیف خدمات غیررزمی) ب

.دیورتیکول مجرا معاف دائم-33بند
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هاي مزمن غیرقابـل  تنگی شدید مجرا، انواع والوهاي مجراي خلفی، تومورهاي خوش خیم و بدخیم مجرا، اورتریت             -34بند
.درمان معاف دائم

اربتی اگر در ناحیه انتهایی مجرا و آلت دفرماسیون ایجاد کرده یا به فیبروز و یـا تنگـی مجـرا منجـر     بیماریهاي مق -35بند
.شود معاف دائم

:هیدروسل-36بند
.نوع حجیم معاف دائم) الف
.سایر موارد خدمات غیررزمی) ب

:واریکوسل-37بند
.خدمات غیررزمی2و1درجه ) الف
.معاف دائم3درجه ) ب

.ماه معاف موقت6یون حاد بیضه تورس-38بند
:کتوپی و یا فقدان بیضه-39بند
.دو طرفه معاف دائم) الف
.یک طرفه خدمات غیررزمی) ب

:آتروفی شدید بیضه-40بند
.دو طرفه معاف دائم) الف
.یک طرفه خدمات غیررزمی) ب

.ماه معاف موقت6هماتوسل حاد -41بند
.شکستگی آلت خدمات غیررزمی-42بند

:دیدیمکتومیاپی-43دبن
.دو طرفه معاف دائم) الف
.یک طرفه خدمات غیررزمی) ب

.فقدان آلت معاف دائم-44بند
.ماه معاف موقت6ترمبوقلبیت وریدهاي سطحی آلت -45بند
.دو جنسی معاف دائم-46بند
.عاف دائماختیاري ادراري و شب ادراري به شرط ثبوت در بیمارستانهاي نیروهاي مسلح مبی-47بند
.تغیر مسیر ادراري با عمل جراحی معاف دائم-48بند
.هاي طناب منوي خدمات غیررزمیایپدیدیمیت مزمن و کیستهیدروسل طناب منوي،-49بند

بیماریهاي فک و دهان و دندان: بخش دوازدهم
هـاي  ند از معافیـت می باشآن مبتالء مشموالن مبتالء به بیماري فک و دهان دندان با توجه به نوع بیماري که به    -40ماده  

.نمایندمندرج در هر بند به شرح زیر استفاده می
.ناهنجاریهاي استخوانی فک و صورت که موجب اختالل در عمل جویدن یا تکلم باشد معاف دائم-1بند
.اف دائمآنگیلوز مفصل تامپورو ماندیبولریک یک طرفی و دو طرفی به شرط ثبوت بوسیله رادیوگرافی مع-2بند
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تومورهاي خوش خیم در صورتیکه از لحاظ حجم و موقعیت ایجاد اختالل در جویـدن و یـا در تکلـم بنمایـد معـاف             -3بند
.دائم
:کام شکاف دار همراه یا بدون لب شکري-4بند
.عمل نشده معاف دائم) الف
.اي و یا اختالل تکلم شدید معاف دائمعمل شده با عارضه تنقسی یا تغذیه) ب
.عمل شده بدون عارضه خدمات غیررزمی)ج

معـاف  استئومیلیتهاي استخوانهاي فک که بعد از درمان منجر به ناهنجاري مشهود استخوانهاي فک و صورت شوند،       -5بند
.دائم
آتروفی و هیپرتروفی زبان، شـکاف برداشـتن و یـا دو قطعـه شـدن زبـان کـه        ناهنجاریهاي زبان مانند آنکیلوگلوسی،  -6بند

.اختالل در جویدن و تکلم و یا بلع شود معاف دائمموجب 
.دندان وجود داشته باشد معاف دائم14از بین بردن دندانها بطوریکه در مجموع در دهان کمتر از -7بند
.کلیه تومورهاي بدخیم فک و دهان معاف دائم-8بند

بیماریهاي چشم و عوارض بینایی: بخش سیزدهم
ند از مـی باشـ  به بیماریهاي چشم و عوارض بینایی با توجه به نـوع بیمـاري کـه بـه آن مبـتالء                مشموالن مبتالء    -41ماده  

:معافیتهاي مندرج در هر بند به شرح زیر استفاده خواهند نمود
:هیپرمتروپی با سایکلوپلژي کامل براي مشموالن عادي و دیپلم-1بند

ا آستیگماتیسم، با عالمت منفـی منظـور شـود ولـی محاسـبه              هیپرمتروپی با سیکلوپلژي کامل که در صورت همراه بودن ب         (
)نگردد

.دیوپتر داخل هر یک از چشمها خدمات غیررزمی4تا 5/2هیپرتروپی از ) الف
.مجموع دیوپتر هیپرمتروپی دو چشم از پنج تا هشت دیوپتر داخل خدمات غیررزمی) ب
.داخل خدمات غیررزمیهیپرمتروپی بیش از چهار دیوپتري یک چشم تا پنج دیوپتر ) ج
.هیپرتروپی بیش از پنج دیوپتري یک چشم معاف دائم) د
.مجموع دیوپتر هیپرمتروپی هر دو چشم بیش از هشت دیوپتري معاف دائم) ه

:هیپرمتروپی با سایکلوپلژي کامل در مشموالن باالتر از دیپلم-2بند
آستیگماتیسم، با عالمت منفـی منظـور شـود ولـی محاسـبه             هیپرمتروپی با سیکلوپلژي کامل که در صورت همراه بودن با           (

)نگردد
.دیوپتر داخل هر یک از چشمها خدمات غیررزمی5تا3هیپرمتروپی از ) الف
.دیوپتر داخل خدمات رزمی10مجموع هیپرمتروپی دو چشم از شش تا ) ب
.هیپرمتروپی بیش از دیوپتري یک چشم تا شش دیوپتر داخل خدمات غیررزمی) ج
.هیپرمتروپی بیش از شش دیوپتري یک چشم معاف دائم) د
.دیوپتر معاف دائم10مجموع دیوپتر هیپرمتروپی هر دو چشم بیش از ) ه

:میوپی با سایکلوپلژي در مشموالن عادي و دیپلم-3بند
)حاسبه نگرددمیوپی با سیکلوپلژي کامل که در صورت همراه بودن با آستیگماتیسم با عالمت مثبت منظور شود ولی م(



94قوانین و مقررات خدمت وظیفه عمومی

.دیپوپتري داخل هر یک از چشمها خدمات غیررزمی4تا 5/2میوپی از ) الف
.دیوپتر داخل هر دو چشم خدمات غیررزمی8تا5مجموع دیوپترمیوپی از ) ب
.میوپی بیش از پنج دیوپتري یک چشم تا شش دیوپتر داخل خدمات غیررزمی) ج
.ممیوپی بیش از شش دیوپتري یک چشم معاف دائ) د
.مجموع دیوپترمیوپی بیش از هشت دیوپتري هر دو چشم معاف دائم) ه

:میوپی با سایکلوپلژي در مشموالن باالتر از دیپلم-4بند
)میوپی با سیکلوپلژي کامل که در صورت همراه بوده با آستیگماتیسم با عالمت مثبت منظور شود ولی محاسبه نگردد(

.ر یک از چشمها خدمات غیررزمیدیوپتر داخل ه5تا3میوپی از ) الف
.دیوپتر داخل هر دو چشم خدمات غیررزمی10تا6مجموع دیوپترمیوپی بین ) ب
.دیوپتر داخل خدمات غیررزمی7دیوپتري یک چشم تا 6میوپی بیش از ) ج
.دیوپتري یک چشم معاف دائم7میوپی بیش از ) د
.معاف دائمدیوپتري هر دو چشم10مجموع دیپوپترمیوپی بیش از ) ه

:آستیگماتیسم ساده، مرکب یا مخلوط با سایکلوپلژي کامل در مشموالن عادي و دیپلم-5بند
)در آستیگماتیسم ساده، یا مرکب یا مخلوط میزان آستیگماتیسم بایستی بیشتر از اسفر باشد(

.دمات غیررزمیدیوپتري داخل هر یک از چشمها خ4تا 5/2آستیگماتیسم ساده، مرکب یا مخلوط از ) الف
.دیوپتر داخل خدمات غیررزمی8تا5مجموع دیوپتر آستیگمات ساده، مرکب یا مخلوط از ) ب
.دیوپتري یک چشم خدمات غیررزمی6دیوپتري تا 5آستیگماتیسم ساده یا مرکب بیش از ) ج
.شش دیوپتري یک چشم معاف دائمآستیگماتیسم ساده، مرکب یا مخلوط بیش از) د
.آستیگماتیسم ساده، مرکب یا مخلوط هر دو چشم در مجموع بیش از هشت دیوپتر باشد معاف دائمچنانچه) ه

:آستیگماتیسم ساده، مرکب یا مخلوط با سیکلوپلژي کامل در مشموالن باالتر از دیپلم-6بند
)در آستیگماتیسم ساده یا مرکب میزان آستیگماتیسم بایستی بیشتر از اسفر باشد(

.دیوپتري داخل هر یک از دو چشم خدمات غیررزمی5تا3تیسم ساده، مرکب یا مخلوط از آستیگما) الف
.دیوپتر داخل خدمات غیررزمی10تا6مجموع دیوپتر آستیگماتیسم ساده، مرکب یا مخلوط هر دو چشم از )ب
.غیررزمیدیوپتر داخل یک چشم خدمات 7دیوپتري تا 6آستیگماتیسم ساده، مرکب یا مخلوط بیش از ) ج
.آستیگماتیسم ساده، مرکب یا مخلوط بیش از هفت دیوپتري یک چشم معاف دائم) د
.دیوپتر معاف دائم10مجموع دیوپتر آستیگمات ساده، مرکب یا مخلوط هر دو چشم بیش از ) ه

باشـد  ) درك نـور عـدم (فقدان یک چشم یا آنکه یک چشم عمًال و یا در اثر بیماریهاي غیر قابل عالج فاقـد بینـایی                    -7بند
.معاف دائم

:اورام ملتحمه فصلی شدید توام با عوارض قرنیه-8بند
.در مشموالن عادي معاف دائم) الف
.در مشموالن دیپلم و باالتر خدمات غیررزمی) ب

:عوارض تراخمی ملتحمه و پلک از قبیل سیمبلفارون کزروزیس، آنتروپیون و کتروپیون-9بند
.یررزمیدر یک چشم خدمات غ) الف
.در دو چشم معاف دائم) ب

.ناخنک پیشرفته که تا مرکز قرنیه پیشرفت نموده باشد و با چشم غیرمسلح دیده شود معاف دائم-10بند
:لک مرکزي قرنیه-11بند
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میلیمتـر مربـع سـطح    3لک وسیع در موضعی که بـیش از  (در صورتیکه وسیع باشد و مرکز قرنیه را اشغال نموده باشد     ) الف
.معاف دائم) یه را پوشانیده باشدقرن
.تر خدمات غیررزمیدر موارد خفیف) ب

.هاي آنترستیسیل و دیستروفیهاي قرنیه یک یا دو چشم معاف دائمکراتیت-12بند
:کلوبوم مادرزادي مردمک-13بند
.معاف دائم) رتین(همراه با گرفتاري شبکیه ) الف
.میخدمات غیررز) رتین(بدون گرفتاري شبکیه ) ب

.ایریدوسیکلیتهاي شدید و مزمن یک یا دو چشم که تولید چسبندگیهاي وسیع نموده باشد معاف دائم-14بند
.کلوزیون و سیکلوزیون کامل مردمک معاف دائم-15بند
.ایریدکتومی یا اریدودیالیز وسیع حاصل از حوادث یا اعمال جراحی-16بند
.و عدسی توام باشد معاف دائمدر صورتیکه با کاهش دید و عوارض قرنیه) الف
.در صورتیکه با کاهش دید و عوارض توام نباشد خدمات غیررزمی) ب

.اي، متابولیک و کاتارکت عمل شده معاف دائمکاتارکت مادرزادي، ضربه-17بند
.نماید خدمات غیررزمیکدورتهاي عدسی که ایجاد اختالل دید در رتینوسکوپی نمی: تبصره

.یع زجاجیه به هر علت معاف دائمکدورت وس-18بند
.کوریورتینیت مرکزي و یا منتشر مزمن یک یا دو چشم معاف دائم-19بند
که در آن افت ولتاژ حـداقل نـصف میـزان         (ERGرتینیت پیگمانترو رتینیتهاي غیرپیگمانتر به شرط اثبات توسط          -20بند

.معاف دائم) طبیعی باشد
.ی یا لنتیکیونوس و یا فقدان عدسی یک چشم معاف دائملوکساسیون کامل یا ناقص عدس-21بند
.انفاصل شبکیه عمل شده و یا عمل نشده به هر علت معاف دائم-22بند
اي یا مرکزي و یا هر نوع واسـکولیت مـزمن یـک یـا دو     اي یا مرکزي و یا ترومبوز ورید شاخه آمبولی شریان شاخه   -23بند

.چشم معاف دائم
ه مکوال و عصب باصره از قبیل آتروفی، هیپوپالزي، سوختگی، سوراخ مکوال و یا خونریزیهاي ناحیـه     بیماریهاي ناحی  -24بند

.مکوال و آتروفی عصب باصره معاف دائم
.میکروفتالمی و بوفتالمی یک یا دو چشم معاف دائم-25بند
.هاي تومورال یا پولساتیویک یا دو چشم معاف دائماگزوفتالمی-26بند
.امل یک یا چند عضله چشم در صورتیکه استقرار یافته و دائمی باشد معاف دائمفلج ک-27بند
.هاي مربوط به فلج عضالت پلکی معاف دائملکوفتالمی-28بند
.در صورتیکه بیش از نصف مردمک چشم را پوشانیده باشد معاف دائم) در هر یک از چشمها(افتادگی دائمی پلک -29بند
.پیک یک چشم و استرابیسم متناوب معاف دائماسترابیسم آمبلیو-30بند
.نیستاگموس دائمی و مشهود معاف دائم-31بند
.داگریوسیستیت مزمن و چرکی معاف دائم-32بند
.هاي عمل شده یک چشم معاف دائمگلوکوم مزمن و مطلق و گلوکوم حاد زاویه بسته با عارضه و گلوکوم-33بند
.معاف دائماجسام خارجی داخل کره چشم -34بند
.پیوند قرینه معاف دائم-35بند
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.کراتوکونوس با گزارش توپوگرافی بیمارستانهاي نظامی و دانشگاهی معاف دائم-36بند
)درصورت ایجاد طبق بند مربوطه رفتار شود(تومورهاي خوش خیم به هرصورت خدمات غیر رزمی-37بند
.قاوم به درمان باشد معاف دائمعود کننده ومدر صورتی کهتومورکاذب اوربیت -38بند
.چشم خدمات غیررزمیآمبلیوپی یک چشم یا دو-39بند

بیماریهاي گوش و حلق و بینی:بخش چهاردهم
می باشند از معافیـت   به بیماریهاي گوش و حلق و بینی با توجه به نوع بیماري که به آن مبتالء               مشموالن مبتالء  -42ماده

.زیر استفاده خواهند نمودهر بند به شرح هاي مندرج در
80بـیش از    )4096-2048-1024-512(طرفه بطوري که معدل آن در فرکانس هاي چهارگانـه         کاهش شنوایی یک  -1بند

.دسی بل باشد معاف دائم
.دسی بل باشد خدمات غیررزمی80تا 50طرفه اگر درفرکانس هاي چهارگانه بین کاهش شنوایی یک-2بند
25و گوش بطوري که معدل کاهش شنوایی در فرکـانس هـاي چهارگانـه دریـک گـوش بـاالي       دکاهش شنوایی هر -3بند

.دسی بل باشد معاف دائم50دسی بل و درگوش دیگر باالي 
.دسی بل خدمات غیررزمی50تا 25فرکانس هاي چهارگانه بین دو گوش درکاهش شنوایی هر-4بند
.کري واللی معاف دائم-5بند
.یا دو طرفه معاف دائمیک طرفهدرزادي یا کتسابی الله گوش فقدان کامل ما-6بند
.درتمام طول مجرا یا قسمتی از آن معاف دائمآترزي یا انسداد مجراي گوش خارجی-7بند
یـک  عفونت مزمن گوش میانی که سبب ایجاد پولیپ یا ضایعه در ناحیه شراپنل و یااسـتثیت و کولـستئاتوم نمایـد               -8بند

.اف دائمیا دوطرفه معطرفه
.عمل جراحی رادیکال ماستوئیدکتومی معاف دائم-9بند
عفونت مزمن گوش میانی با ترشح چرکی و پارگی پرده تمپان درصورتی که از نظر رادیولوژي تـرکم اسـتخوانی یـا                       -10بند

هـر  بـل در یا همراه بکاهش شنوایی دوطرفه بیش از سی و پـنج دسـی             اسکلروزناشی از عکس العمل عفونت موجود باشد و       
:گوش باشد

.درموارد دوطرفه معاف دائم)الف
.خدمات غیررزمییک طرفه)ب

اسکلروزناشـی از عفونـت باشـد    عفونت مزمن گوش میانی با ترشح چرکی یـک گـوش کـه بـا تـرکم اسـتخوانی یـا           -11بند
.دائممعاف)حتی بدون وجود ترکم استخوانی(درصورتی که با پارگی پرده گوش سمت دیگر همراه باشد

شکستگی استخوان روشه یا به علت عمل جراحـی گـوش معـاف         فلج عصب صورتی در اثر التهابات قدیمی گوش با         -12بند
.دائم
کـه حـداقل   )بلز سندروم رامس هانت و غیـره علل ناشناخته،(علتی فلج کامل عصب صورتی مقاوم به درمان به هر -13بند

.شش ماه از شروع آن گذشته باشد معاف دائم
که همراه بانیـستکموس واضـح و عالئـم پارکینیـک ثابـت شـده در بیمارسـتاهاي                 )بکتریال(البیرنتیت هاي چرکی    -14بند

.نیروهاي مسلح باشد معاف دائم
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.شود معاف دائمتأییدبیماري و سندروم درصورتی که با آزمایشات پارکلینیک در بیمارستانهاي نیروهاي مسلح -15بند
صوتی، گوارشی نمـوده باشـد   ،حلق که تولید اختالالت شدید نفسیلب و،کام،دي یا عفونی در بینی   عوارض مادرزا  -16بند

.و یا کراهت منظر ایجاد کرده باشد در صورتی که قابل درمان نباشد معاف دائم
به عمـل  شکستگی هاي قدیمی بینی همراه با اختالالت تنفسی شدید و یاتغییر شکل شدید ظاهري صورت که نیار     -17بند

.جراحی زیبایی داشته باشد معاف دائم
.معاف دائم)بیماري اوزن(رینیت آتروفیک همراه با کروت متعفن -18بند
.آنژیوفیبروم نازوفارلگس معاف دائم-19بند
.مزمن معاف دائم)پان سینوزیت(سینوزیت ها توام -20بند
:پولیپوزبینی-21بند
.ائمدرصورتی که دوطرفه باشد معاف د) الف
خدمات غیررزمییک طرفهدرصورت )ب

بـه شـرط ثبـوت در بیمارسـتانهاي     (عمـل نـشده   و یـا  تومورهاي میکسد غده بنا گوشی و یا تحت فکی عمل شده     -22بند
.معاف دائم)نیروهاي مسلح

.هاي مزمن که تولید اختالالت شدید و دائمی صوتی یا تنفسی نماید معاف دائمالرنژیت-23بند
.اي و یا تومورهاي حنجره که تولید اختالالت شدید و دائمی نماید معاف دائمماریهاي مادرزادي، عفونی، ضربهبی-24بند
تومورهاي گلوموس ژوگولر، آنژیومهاي وسیع در نقاط مختلف گوش و حلق و بینی، حفـره و فـضاي دهـان، زبـان،             -25بند

.فکین، سینوسهاي صورت و منضمات اعضاي فوق معاف دائم
.فلج تارهاي صوتی دو طرفه و یا یک طرفه با بیش از شش ماه سابقه معاف دائم-26بند

بیماریهاي قلب و عروق: بخش پانزدهم
مشموالن مبتالء به بیماریهاي قلب و عروق با توجه به نوع بیماري که به آن مبتالء هستند از معافیتهـاي منـدرج    -43ماده

.یندنمادر هر بند به شرح زیر استفاده می
اي قلب عمل شده و عمل نشده بـه شـرط ثبـوت در بیمارسـتانهاي نیروهـاي مـسلح یـا                   کلیه عوارض عضوي دریچه    -1بند

.دانشگاهی معاف دائم
.اي که منجر به نارسائی نشده باشد خدمات غیررزمیپروالپس دریچه-تبصره

.دائموجود هر گونه بیماري مادرزادي قلب اعم از عمل شده و نشده معاف-2بند
.اي نداشته باشد منع خدمتی ندارددکستروکاردي و سیتوس انورتوس اگر با آنومالیهاي دیگر همراه نبوده و عارضه-تبصره

.هر نوع بیماري عروق کرونر در هر درجه و حالتی که باشد معاف دائم-3بند
.نارسایی مزمن قلب معاف دائم-4بند
.مادرزادي و کتسابی معاف دائممیوکارد اعم از التهابی، تومورال،-ندوکاردآ–هر نوع بیماري مزمن پریکارد-5بند
هـا،  تومورال و التهابی آئورت و سرخرگهاي بزرگ، ماننـد کوارکتاسـیون، آنوریـسم   بیماریهاي مادرزادي و یا کتسابی،    -6بند

یستولهاي شریانی وریدي در مـورد عمـل   آنژیومها و اتساع سرخرگهاي ریوي، کانال شریانی باز، تنگی شریان ریوي اصلی و ف  
.شده یا نشده معاف دائم
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100میلیمتـر جیـوه و یـا دیاسـتولیک از     160ازدیاد فشار خون شریانی در صورتی که فشار خون باز سـیتولیک از               -7بند
و فـشار خـون   سـاعت در بیمارسـتان بـستري    72مقصود از فشار خون باز آنست که الاقل بیمـار  (میلیمتر جیوه باالتر باشد   

.معاف دائم) درساعات مختلف شب و روز ثبت گردد
میلیمتر جیوه و یا دیاستولیک بـین  140-160ازدیاد فشار خون شریانی در صورتیکه فشار خون باز سیستولیک بین           : تبصره
.میلیمتر جیوه باشد خدمات غیررزمی100-90
:هاترومبوفلبیت-8بند
.ائمچنانچه عودکننده باشد معاف د) الف
.در موارد محدود خدمات غیررزمی) ب

:هاواریس-9بند
.شدید و یا همواره با عوارض معاف دائم) الف
.خفیف و متوسط خدمات غیررزمی) ب

.تومورهاي عروق لنفاوي، لنف آدنوم و الفانتیازیس که الاقل یکی از اندامها را فرا گرفته باشد معاف دائم-10بند
ضـربان در دقیقـه باشـد    10صورت کستراسیستولهاي فوق بطنی به شرطی که تعدادشان بیش از اختالالت ریتم به  -11بند

.معاف دائم) بیمارستانهاي نیروهاي مسلح یا دانشگاهیدر صورت تداوم یا اثبات در(
دو تـا  اختالالت ریتم به صورت کستراسیستولهاي بطنی که تعدادشان بیش از هفت عدد در دقیقه و چنـد کـانونی،    -12بند

.معاف دائم) قرار گرفته باشدR-on-Tبصورت (یا بیشتر پشت سرهم آمده باشد 
ضربان در دقیقه به شرطی که پس از سـه  140بیش از   (هاي فوق بطنی که شامل تکیکاردي دهلیزي        تکی آریتمی  -13بند

تکیکاردیهـاي بطنـی در هـر مـورد     ، فیبریالسیون دهلیزي، تکیکاردیهاي نودال یا جانکشنال و     )ساعت استراحت بهبود نیابد   
.معاف دائم

اختالل هدایت داخل دهلیزي، بلوك سینوس دهلیزي، وقفه سینوس دهلیزي و سـندرم تکیکـاردي و برادیکـاردي،     -14بند
ضربان در دقیقه که با فعالیت تعداد ضربان به حد الزم افزایش نیابـد          50برادیکاردي سینوزال کمتر از     ) اس.اس.اس(سندرم

.معاف دائم) مورد اخیر به شرط ثبوت در بیمارستانهاي نیروهاي مسلح یا دانشگاهیدر (
و همچنین اختالالت هدایتی که منجر به استفاده از پـیش        W.P.Wاختالالت هدایتی دهلیزي بطنی مانند سندرم        -15بند

.دائم یا موقت شود معاف دائم
.معاف دائم) شرط وجود کاردیتبه (وجود یا سابقه بیماري تب روماتیسمی حاد -16بند

بیماریهاي روماتولوژي و بافت همبند: بخش شانزدهم
ند از مـی باشـ  مشموالن مبتالء به بیماریهاي روماتولوژي و بافت همبند با توجه به نوع بیماري که بـه آن مبـتالء           -44ماده

.معافیتهاي مندرج در هر بند به شرح زیر استفاده خواهند نمود
) میکروب شناسیتأییداستاف، بروسلوز، سالمونال و سایر بکتریهاي دیگر با ( تهاي عفونی حادآرتری-1بند
.با تغییر شکل مفصلی و استخوانی معاف دائم) الف
.ماه معاف موقت6بدون تغییر شکل ) ب
.در صورتیکه در حین خدمت ایجاد شده باشد معاف دائم) ج

.آرتریتهاي عفونی مزمن معاف دائم-2بند
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:آرتریتهاي التهابی-3بند
.رکتیو، سندروم رایتر، تب روماتیسمی یکسال معاف موقت: آرتریتهاي التهابی حاد) الف

.در صورتیکه در حین خدمت بروز کرده باشد معاف دائم-تبصره
لـوزان، آرتریتهـا   ارتریت روماتوئید، لوپوس اریتماتوز سیـستمیک، اسـپوندیلیت انک      : آرتریتهاي التهابی تحت حاد و مزمن     ) ب

پسوزیازیسی، آرتریتهاي التهابی روده، بیماري ویپل، آرتریت رکتیـو، سـندروم رایتـر، کالژنوزهـا، واسـکولیتها، سـارکوئیدوز                   
.اسپوندیلو آرتروپاتی سرونگاتیو معاف دائم

.هیدر آرتروز مزمن و مشهود معاف دائم) ج
:واسکولیتها-4بند
.ي پان کالسیک، پان میکروسکوپیک، وگنر، تکایاسو، بیماري بهجت معاف دائمبیمار: واسکولیتهاي نکروزان) الف
.واسکولیتهاي ازدیاد حساسیتی به همراه گرفتاري احشاء معاف دائم) ب

.ها، درماتومیوزیت معاف دائممیوزیتها، پلیکالژنوزها، اسکلرو درمی-5بند
:بیماریهاي متابولیک استخوان-6بند
تـوده  حـداکثر بق تعریف بر اساس سنجش ترکم استخوان در صـورتیکه تـوده اسـتخوانی در مقایـسه بـا         ط(استئوپروز  ) الف

.معاف دائم) کاهش یافته باشدS.D5/2استخوانی بیش از
تـوده  حـداکثر طبق تعریف بر اساس سنجش ترکم اسـتخوان در صـورتیکه تـوده اسـتخوانی در مقایـسه بـا                  (استئوپنی  ) ب

.خدمات غیررزمی) کاهش یافته باشدS.D5/2-1استخوانی بیش از 
.استئوماالسی معاف دائم) ج
.هیپرپاراتیروئیدي معاف دائم) د

.نقرس، نقرس کاذب معاف دائم: بیماریهاي کریستالی-7بند
:استئوآرتریت مفاصل بزرگ-8بند
.در فرم شدید و ناتوان کننده معاف دائم) الف
.در فرم خفیف یکسال معاف موقت) ب

.شانه منجمد، پارگی روتاتورکاف معاف دائم-9بند
.معاف دائمRSDSالیگونورودیستروفی -10بند
.معاف دائم) مفصل شارکو(آرتروپاتی نورولوژیک -11بند
.سینوویت، ویلوندولر، استئوکندروماتوز در مفاصل بزرگ، همانژیوم معاف دائم: شبه تومورهاي مفاصل-12بند
.معاف دائماستئونکروز مفاصل-13بند
ستون فقرات-14بند
.اسپوندیلولیسیت بروسالئی، استاف، سالمونالئی و سلی معاف دائم) الف
.انواع هرنی دیسکال با عالئم کلینیکی و رادیولوژي معاف دائم) ب

.اهلردانلوس و هموسیتینوري معاف دائم-بیماریهاي بافت همبند نظیر استئوژنریس ایمپرنکتا-15بند
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بیماریهاي عفونی: هفدهمبخش 
ند از معافیتهاي مندرج در هر    می باش مشموالن متالء به بیماریهاي عفونی با توجه به نوع بیماري که بدان مبتالء               -45ماده

.بند به شرح زیر استفاده خواهند نمود
.معاف دائم) ماه6بیش از (بیماران مبتالء به هپاتیت مزمن-1بند
.سرم آنها مثبت باشد معاف دائمHBEAgو HBVDNAو HBSAgچه چنانHBSAgناقلین -2بند
.ماه معاف موقت6کلیه بیماران مبتالء به هپاتیت حاد -3بند
.م معاف دائم.ید مرکز درمانی نأیید آزمایشگاههاي مورد تأیبا تCبیماران مبتالء به هپاتیت -4بند
:سل-5بند
.سل ریه فعال معاف دائم) الف
.سلی یک سال معاف موقتهايادنیت) ب
سل احشاء) ج
.سل ریه بهبود یافته و ادنیتهاي سلی درمان شده خدمات غیررزمی) د

.جذام به هر شکل و در هر مرحله معاف دائم-6بند
قابل برگشت ایجـاد  که اختالل غیر...) ها، استئومیلیتها وها، مننژیتمانند سیفلیس(عوارض بیماریهاي عفونی مداوم   -7بند

.کرده باشد معاف دائم
.معاف دائمHIVبیماران مبتالء به نقص ایمنی سلولی کتسابی و حاملین ویروس -8بند

بینی نشده استبیماریهایی که آئین نامه معافیت پزشکی پیش: بخش هیجدهم
غیررزمـی نبـوده و در ایـن    کننده که فرد مبتالء به آن قادر به انجام خدمت اعم از رزمـی و   کلیه بیماریهاي ناتوان  -46ماده

بینی نشده است به تشخیص شوراي پزشکی مدیریت وظیفه عمومی و یـا شـوراي عـالی پزشـکی نیـروي      آئین نامه نیز پیش   
.مربوطه به شوراي عالی پزشکی ناجا معرفی و طبق نظر شوراي عالی پزشکی ناجا به آنان رفتار خواهد شد

49(مـاده و یـک پیوسـت    48قانون خدمت وظیفـه عمـومی در    39یک ماده    این آئین نامه که در اجراي تبصره      -47ماده
در ستاد کل نیروهاي مسلح بازنگري و در تاریخ به تصویب وزیران بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،                 1380در سال   ) بندي

قابـل  1375وب سـال  کشور، دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح رسیده است و از تاریخ ابالغ بعنوان جایگزین آئـین نامـه مـص     
.اجرا است
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پیوست
فصل دوم آئین نامه معاینه و معافیت مشمولین در صورتیکه پدر مشمول داراي بیماري یا نقـص                23در راستاي اجراي ماده     

.عضوي بشرح زیر باشد از نظر شوراي پزشکی نیاز به مراقبت و نگهداري دارد
ب ناتوانی و از کارافتادگی فرد گردد و یا پیشرفته و مقاوم به درمان باشـد و          هاي دستگاههاي بدن که موج    کلیه بدخیمی -1

.مراجع ذیصالح رسیده باشدتأییدبه 
.تومورها و آدنوپاتیهاي مزمن و غیر قابل درمان مدیاستن همراه با عالئم فشاري برمدیاستن-2

.وارض نداشته باشد این قسمت مصداق ندارددر مورد سرطانهاي قابل درمان و محدود که متاستاز نداده و ع-تبصره
مرکز مبارزه با جذام در مرحله ایزوله شدن بیمار و تا زمانی کـه خطـر واگیـر               تأییدجذام با تشخیص متخصص پوست و        -3

بیماري به دیگران وجود دارد و به همین نحو در انواعی از بیماري که پیشرفته بوده و عوارض شـدید پوسـتی یـا عـصبی در                 
.مبتالء ایجاد کرده باشدشخص 

هاي اسـتخوانی کـه ایجـاد ضـایعات انهـدامی در اسـتخوان یـا            هاي عصبی یا قلبی عروقی شدید و یا سیفلیس        سیفلیس -4
.مفاصال کرده باشد

.مرکز تخصصی مربوطهتأییدمبتالیان به سل فعال که منجر به محدودیت و از کارافتادگی فرد گردد با -5
توام با تغییر شکل در استخوانها و جمود در مفاصل و ستون فقرات بـصورت پیـشرفته کـه مـانع انجـام         آرتریتهاي مزمن    -6

.فعالیتهاي روزمره شده باشد
هاي اولیه و ثانوي در مراحل پیشرفته که منجر به ناتوانی و اختالل در ایستادن و حرکت شده       ها و میوپاتی  انواع نوروپاتی  -7

.باشد
.که موجب ناتوانی در اعمال روزانه شخص شده باشد) پارایلژيپلژي،همی(یا تحتانی بدن فلج اندام فوقانی-8
.متخصص بیماریهاي اعصابتأییدپارکینسون در مراحل پیشرفته با عالئم بالینی واضح و با -9

.مولتیپل اسکلروز در مرحله استقرار کامل-10
.انواع صرع مقاوم به درمان-11
.عروقی مغزي که موجب ناتوانی فرد گرددکلیه ضایعات -12
کلیه بیماریها، تروماها و اعمال جراحی روي ستون فقرات که منجر به اختالالت اسفنگتري و فقدان ارزش کـاري یـک               -13

.اندام شده باشد
.هر گونه اعمال جراحی روي مغز در صورتیکه منجر به عوارض عصبی یا روانی شدید بعد از عمل شده باشد-14
متخـصص  تأییـد هاي متعـدد در بیمارسـتانهاي روانـی و یـا     پسیکوزها و بیماریهاي روانی مزمن با سابقه معتبر بستري  -15

.بیماریهاي روانی
و کمتر نقصان % 30نقص عقالنی و کندذهنی با کسب نظر از متخصص مربوطه و مرکز توانبخشی که ضریب هوشی به                    -16

)باشد% 30نظر مرکز توانبخشی میزان کارایی شخص از (یافته باشد 
.در مورد قطع یا ازکارافتادگی اندام فوقانی یا تحتانی به شرح زیر رفتار شود-17
.قطع یک پا از زانو به باال و یا اینکه عمالً یک پکارائی خود را از دست داده باشد) الف
.به باال)MP(قطع هر دو پا از مفصل متاتار سوفالنجیال )ب
.ت از آرنج به باال و یا اینکه یک دست عمالً کارائی خود را از دست داده باشدقطع یک دس) ج
.قطع هر دو دست از هر جا که باشد) د

.و بیشتر% 50بیماریهاي مزمن و انسداد شدید ریه همراه کاهش ظرفیت تنفسی ریه به میزان -18
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و یـا کمتـر یـا    % 15فیـت تنفـسی بـه میـزان     تغییر شکلهاي شدید مادرزادي جدار قفسه صدري که موجب کاهش ظر -19
.نارسائی قلب شده باشد

که منجر به کاهش ظرفیت تنفـسی بـه میـزان    ) تورکوپالستی، رزکسیون ریه(سابقه اعمال جراحی ریه و قفسه صدري      -20
.و یا کمتر شده باشد% 50
.رتیروئیدي پیشرفته با ایجاد عوارضهیپرتیروئیدي شدید همراه با عوارض قلبی، عصبی، چشمی و الغري مفرط و هیپ-21
.عصبی و کلیوي پیشرفتهدیابت شیرین مزمن مقاوم به درمان با عوارض چشمی،-22
کرومگالی، ژیگانتیسم، کوشینگ، آدیسون در هر مورد به شرطی که پیشرفته بوده و عوارض جسمی یا روانی یـا عالئـم               -23

.متخصص غدد مترشحه داخلیتأییدمعتبر پزشکی و با بالینی واضح ایجاد کرده باشد به همراه سوابق 
.باشدBMI<40و یا ) طول قد-100+2(= و یا باالتر از وزن مطلوب % 80چاقی مفرط به قسمی که وزن شخص -24
...)آسیت و(بیماریهاي مزمن کبدي همراه با عوارض مربوطه -25
.متخصص نفرولوژيتأییدنیکی به نارسائی مزمن کلیه با عالئم واضح بالینی و پارکلی-26
که پاسخ به درمان طبـی نـداده و دچـار عـوارض گوارشـی شـده       ) کرون، کولیت اولسرو(بیماریهاي التهابی مزمن روده  -27

.باشد
.هاي ویژه دارندهاي شدید که نیاز به مراقبتهموفیلی-28
.هاي دائمیکولستومی-29
ادراري که منجر به تغییر مسیر اداري بشود و انواع پیوندها نظیـر پیلوسـتومی،           کلیه اعمال جراحی در سرتاسر دستگاه      -30

.سیستوستومیجلدي،-اورتروستومینفروستومی،
.فیستولهاي مثانه به رکتوم غیرقابل درمان-31
.برداشتن کامل مثانه-32
.برداشتن هر دو کلیه و یا یک کلیه بهمراه اختالل عملکرد در کلیه مقابل-33
.پیوند کلیه-34
.فقدان هر دو چشم و یا آنکه هر دو چشم عمالً فاقد بینائی باشد-35

از بین رفته باشد و یا دیـد هـر دو     % 50و دید چشم دیگر به میزان       % 100به هر علتی که دید یک چشم به میزان           -تبصره
.دید یک چشم باشد این نوع مصداق دارد% 50چشم در مجموع به اندازه 

.دسی بل مجموعاً در هر دو گوش بیشتر باشد60با سمعک نیز میزان کاهش شنوائی از کامل هر دو گوش کهکري -36
.حلق و بینیمتخصص گوش،تأییدکري و اللی توام با -37
قلبـی، آئـورت و یـا سـرخرگهاي بـزرگ دیگـر ماننـد        ) روماتیـسمال (بیماریهاي مادرزادي، کتسابی، تومورال، یا التهابی   -38

ها، و یا اتساع سرخرگهاي ریوي، کانال آرتریل باز، تنگی شریان ریوي اصـلی، فیـستولهاي شـریانی و            کتاسیون، آنوریسم کوار
.ریوي در صورت عارضه دار بودن

افتـادگی فـرد   که موجب درجاتی از نارسایی قلبـی و از کـار    ) انفارکتوس میوکارد و آنژین صدري    (بیماري عروق کرونر   -39
.م.مرکز تخصصی نگردد با تشخیص 

.نارسائی پیشرفته قلب با عالئم بالینی واضح-40
هاي قلب و گذاشتن پین میکرهاي دائمی که علیرغم انجام عمـل درجـاتی از   اعمال پیوند عروق کرونر و تعویض دریچه    -41

.نارسایی قلب وجود داشته باشد
.و امکان انجام فعالیت روزمره را از شخص بگیردها و بلوکهاي قلبی که موجب نارسایی قلبی شدهانواع آریتمی-42
.هاانواع کاردیومیوپاتی-43
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منظـور از نارسـایی قلبـی    (افزایش اولیه یا ثانویه فشار خون شریان ریوي، توام با نارسایی قلبی به هر علـت کـه باشـد                -44
)می باشدتنگی نفس 4و3قرارگرفتن شخص در کالسهاي 

.فلبیت همراه با ورم شدید و مزمن اندام گردیده و آندارتریت مسدود کنندهنجر به فلبیت و پرياختالالت عروقی که م-45
.متخصصین مربوطه رسیده باشدتأییدکلیه بیماریهاي ناتوان کننده و شدید پوستی که به درمان مقاوم بوده و به -46
از سطح بدن را فرا گرفتـه  % 50بیش از و یا  اء شده ها که موجب اختالل عملکرد اعض     اسکار و کلوئید ناشی از سوختگی      -47

.باشد
.سندرم سوء جذب که موجب کاشکسی شدید فرد گردد و پاسخ به درمان طبی نداده باشد-48
بعلل مختلف و نواقص و معایبی که توان جسمانی را به میزانی کاهش داده باشد کـه             ) کاشکسی(ضعف شدید جسمانی     -49

بدون کمک دیگران در انجام حوایج و تکالیف و کارهاي روزمـره نـاتوان شـده و نیـاز بـه مراقبـت                    عمالً شخص مورد معاینه   
.شخص دیگري داشته باشد
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معافیتها-فصل چهارم: آیین نامه ها

تحصیلیمعافیت 

9/5/1364مصوب عمومیهآئین نامه اجرائی بخش معافیت تحصیلی قانون خدمت وظیف

دانش آموزان: اولمبحث
هـاي  هـا و آموزشـگاه    متوسطه و هنرجویان هنرسـتان     هآخر دور  هسالدانش آموزان دانشسراها و دانش آموزان چهار      -1ماده

وزارت آموزش و پرورش به طور روزانه یا شبانه به تحصیل اشـتغال   هکه طبق برنام   می شود اي به کسانی اطالق     فنی و حرفه  
.وزارت آموزش و پرورش دیپلم کامل متوسطه یا معادل آن شناخته شودتأییدن به داشته و ارزش تحصیلی آنا

رسـیده بـه تحـصیل اشـتغال     ) سـالگی 19ورود بـه  (این آئین نامه که به سن مشمولیت 1مادهاشخاص مذکور در     -2ماده
ز معافیـت تحـصیل اسـتفاده    سال تمـام خواهـد بـود ا       24تا سن    حداکثرتحصیلی که    هتا پایان دور   می توانند داشته باشند   

.نمایند
تقاضاي معافیت تحصیلی دانش آموزان و هنرجویان و دانش آمـوزان دانشـسراها کـه در مؤسـسات آموزشـی تـابع               -3ماده

وزارت آموزش و پرورش به تحصیل اشتغال دارند از طریق ادارت و نواحی و مناطق ان وزارتخانه بـه عمـل آمـده و معافیـت                      
.گرددهاي آموزشی مذکور صادر میعمومی مستقر در محل سازمانههاي وظیفمانسازهتحصیلی به وسیل

ادارات و نواحی و مناطق آموزش و پرورش موظفند به محض اینکه دانش آموزش به سن مشمولیت رسید بـه طـور              -4ماده
و به مرجع متقاضی ارسـال  عمومی مستقر در محل تقاضاي معافیت تحصیلی آنان را صادرهانفرادي براي او از سازمان وظیف   

.محل تولد مشمول را در جریان امر قرار دهندهوظیفهو حوز
عمـومی توسـط ادارات و نـواحی منـاطق     ههاي وظیفـ هاي بعد بدون نیاز به اعالم با سازمانمعافیت تحصیلی صادره در سال    

.آموزش و پرورش کنترل و تمدید خواهد شد
راهنمائی به سن مشمولیت برسند حق استفاده از معافیت تحصیلی را ندارنـد       هرمحصلینی که ضمن تحصیل در دو     -تبصره

راهنمـائی کـه عقـب افتـادگی ناشـی از      هراهنمائی و همچنین آن عده از دانـش آمـوزان دور  هبه استثناي دانش آموزان دور 
هـاي حـضور در   دل سـال حضور در جبهه داشته یا خواهند داشت که در این صورت براي جبران عقب افتادگی مـذکور معـا                 

و پـس از ورود بـه    می شود جبهه با تشخیص معاونت امور جنگ وزارت آموزش و پرورش به سقف سن تحصیلی آنها افزوده                 
این آئین نامه اقدام و مدت اضافی از هر سال نیز یک سـال محاسـبه          2مادهو با رعایت     4مادهدبیرستان در مورد آنان برابر      

.خواهد شد
ت و مناطق و نواحی آموزش و پرورش موظفند به محض فراغت از تحـصیل یـا تـرك تحـصیل دانـش آمـوزان         ادارا -5ماده

آن اعالم دارند تا معافیت تحصیلی لغو و   هعمومی صادر کنند   هکارت معافیت تحصیلی به سازمان وظیف      همراتب را ضمن اعاد   
.به وضع مشمولیت آنان رسیدگی شود
آموزشی یا اخراج از آن از نظر مـشمولیت تـرك   هماه متوالی در مؤسس3آموزان بیش از    تبصره عدم حضور غیر موجه دانش       

.تحصیل تلقی خواهد شد
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9/5/1364مصوب عمومیهآئین نامه اجرائی بخش معافیت تحصیلی قانون خدمت وظیف

دانشجویان: مبحث دوم
هـا یـا   ارت فرهنگ و آموزش عالی در یکی از دانشگاه   گردد که طبق برنامه و مقررات وز      دانشجو به کسی اطالق می     -6ماده

ذیربط و شرط ورود به آنها داشتن حداقل دیپلم کامـل  هوزارتخانتأییدمؤسسات آموزش عالی داخل یا خارج کشور که مورد         
.متوسطه یا معادل آن باشد به تحصیل اشتغال ورزد

هـا و مؤسـسات   همـان سـال در مـسابقات ورودي دانـشگاه      در   می تواننـد  مشمول هر سال     هالتحصیالن دیپلم فارغ -7ماده
.آموزش عالی داخل کشور شرکت نمایند

ها و مؤسسات آموزش عالی یا مؤسسات آموزشـی وابـسته          مشموالن غائب حق شرکت در مسابقات ورودي دانشگاه       -8ماده
.به وزارت آموزش و پرورش را ندارند

هوظیفـ هنمایند در صورت اعالم ادارها شرکت میر مسابقات ورودي دانشگاهمشموالنی که طبق مقررات آئین نامه د -9ماده
ضرورت اعزام گردیده و در صـورت اعـالم قبـولی قطعـی در هـر      هعمومی مانند سایر مشمولین در موعد مقرر به خدمت دور   

.اي از خدمت باشند ترخیص خواهند شدمرحله
هعمومی براي اعزام به خـدمت دور    هوظیف همان اعالم شده از طرف ادار     قبل چنانچه در ز    مادهمشموالن مذکور در     -10ماده

هـا و مؤسـسات آمـوزش    تحصیل در دانـشگاه   هضرورت حاضر نشوند غائب محسوب و در صورت اعالم قبولی قطعی حق ادام            
.عالی را نخواهند داشت

تحصیلی آنان حذف شود بـه  هو یا رشتها و یا مؤسسات آموزشی محل تحصیل آنان منحل        دانشجویانی که دانشگاه  -11ماده
هـا و مؤسـسات آمـوزش عـالی را     شرطی که مشمول غائب شناخته نشوند حق شـرکت در مـسابقات ورودي سـایر دانـشگاه                

.خواهند داشت
ها یـا مؤسـسات آمـوزش    مشموالن دیپلمه که با رعایت مقررات این آئین نامه در مسابقات ورودي یکی از دانشگاه             -12ماده

آنهـا بـه   ههاي دولتی در داخل کـشور کـه اساسـنامه و برنامـ    هاي و سازمانیا مؤسسات آموزشی وابسته به وزارتخانه   عالی و   
تا اخذ مـدرك تحـصیلی   می توانندتصویب وزارت فرهنگ و آموزش عالی یا وزات آموزش و پرورش رسیده باشد قبول شوند          

.صیلی استفاده نمایندتحصیل داده و از معافیت تحهدکتري به طور پیوسته ادام
معافیت تحصیلی دانشجویان مشمول به استناد گواهی اشتغال به تحصیل آنان از طـرف مقامـات مـسئول وسـیله             -13ماده
هاي وظیفه عمومی و گروهانهاي ژاندارمري مستقر در محل تحصیل آنان صادر و ضمن اعالم مراتب به حوزه وظیفه یـا     حوزه

معافیـت صـادره   . گـرد آموزش عالی متقاضی ارسال میهمشمول به دانشگاه یا مؤسس   هسنامیگان ژاندارمري محل صدور شنا    
عمومی ذیربط تا پایان تحـصیل یـا   ههاي وظیفمراجع آموزشی مربوطه کنترل و بدون نیاز به اعالم به سازمان       هسالیانه وسیل 

.ترك تحصیل تمدید خواهد شد
ماه پـس از فراغـت از   6تا حداکثرو دکتري مشمول داخل کشور چنانچه التحصیالن لیسانس و فوق لیسانس فارغ -14ماده

.عمومی معرفی ننمایند غائب محسوب خواهند شدههاي وظیفتحصیل خود را به حوزه
هـاي  در دورهمی توانندقبل   مادهها و مؤسسات آموزش عالی در مدت مندرج در          التحصیالن لیسانس دانشگاه  فارغ -15ماده

صدور معافیت تحصیلی آنان منوط به نداشتن غیبت بـوده     . تر از لیسانس در داخل کشور به تحصیل ادامه دهند         تحصیلی باال 
.دکتري تمدید خواهد شدهو معافیت صادره تا اخذ درج

پذیر است آموزش عالی دیگر در صورتی امکان   هتحصیلی یا انتقال دانشجویان از یک دانشگاه یا مؤسس         هتغییر رشت  -16ماده
هنیسمال تحصیلی عقب افتادگی ایجاد ننماید و تغییر رشته نیز مورد تصویب دانشگاه یـا مؤسـس  4براي دانشجو بیش از      که

.گرددتأییدوزارت فرهنگ و آموزش عالی هآموزش عالی مربوطه بوده و به وسیل
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هند مانند مشمولین هـم طبقـ  نمایتحصیل شرکت میهمشموالن دیپلمه که در مسابقات اعزام به خارج جهت ادام   -17ماده
ماه از تـاریخ اعـالم قبـولی    6ظرف حداکثرخود به خدمت اعزام و پس از اعالم قبولی قطعی ترخیص خواهند شد و چنانچه          

.تحصیل نخواهند داشتهقطعی بدون عذر موجه از کشور خارج نشوند حق ادام
تحـصیلی بـه تحـصیل اشـتغال دارنـد چنانچـه در حـین        دانشجویانی که در خارج از کشور با استفاده از معافیـت     -18ماده

ماه از کشور خارج شوند در غیر این صورت حق خـروج از کـشور            6ظرف   حداکثرتحصیل به کشور مراجعت نمایند موظفند       
.را نخواهند داشت

فـوق  ادهمـ هـاي منـدرج در دو   تبصره چنانچه مشمولی به منظور خروج از کشور به مدت بیشتري نیاز داشـته باشـد مـدت                 
.ماه دیگر تمدید خواهد شد6عمومی تا هوظیفهبرحسب پیشنهاد وزارت فرهنگ و آموزش عالی موافقت ادار

دبیرسـتان مـشغول تحـصیل شـده     هدانش آموزانی که قبل از رسیدن به سن مشمولیت از کـشور خـارج و در دور       -19ماده
وزارت آمـوزش و پـرورش   تأییدر داخل کشور بوده و مورد باشند در صورتی که تحصیل آنان واجد شرایط مشموالن مشابه د         

.از معافیت تحصیلی استفاده نمایندمی توانندقرار گیرد 
.به مشموالنی که به طور غیرمجاز از کشور خارج شده باشند معافیت تحصیلی داده نخواهد شد-20ماده
وزارت فرهنـگ و  تأییدهاي مورد د چنانچه در رشتهمشموالنی که در خارج از کشور موفق به اخذ دیپلم شده باشن       -21ماده

از مـی تواننـد  دکتـري  هآموزش عالی و برابر مقررات و ضوابط آن وزارتخانه مشغول تحصیل شده یا بشوند تا رسیدن به درج    
وزارت هکنترل وضعیت پیوستگی تحصیلی و سایر شرایط ایـن قبیـل مـشمولین بـه عهـد              . معافیت تحصیلی استفاده نمایند   

.خواهد بود) کل دانشجویان خارج از کشورهادار(رهنگ و آموزش عالی ف
عمومی تقاضاي معافیـت تحـصیلی       هوظیف هذیربط از ادار   هوزارتخان هوسیل 21و   19جهت مشموالن موضوع مواد      -22ماده

.رسال خواهد شدمتقاضی اهبه عمل آمده و در صورتی که واجد شرایط باشند کارت معافیت تحصیلی صادر و به وزارتخان
هـاي فرهنـگ و آمـوزش عـالی، آمـوزش و      امتیازات مالی، اجتماعی، رفاهی و غیره که از طرف دولـت، وزارتخانـه   -23ماده

شامل مـشموالنی کـه   می شودقم و غیره به دانشجویان و دانش آموزان و طالب داده هعلمیهپرورش و شوراي مدیریت حوز    
.ند نخواهد شدمی باشقانونی دیگر هاي فاقد معافیت تحصیلی یا معافیت

مـی تواننـد  قـم مـوقعی   هعلیمـ هوزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت آموزش و پرورش و شوراي مدیریت حوز        -24ماده
تقاضاي صدور مجوز خروج موقت از کشور براي دانشجویان و دانـش آمـوزان و طـالب نماینـد کـه بـراي پیـشرفت در امـر                       

.ت بیشتر مؤثر بوده و ضرورت آن را اعالم نمایندتحصیلی آنان و کسب معلوما
ثابت دولت جمهوري اسالمی ایران و همچنـین کـسانی   مأمورینفرزندان ایرانیان مقیم خارج از کشور و فرزندان        -25ماده

اده از معافیت قانون مستثنی بوده و استف 37مادهکه قانوناً تحت کفالت یا والیت قانونی آنها هستند تا اخذ دیپلم از مقررات               
.وزارت فرهنگ و آموزش عالی خواهد بودتأییدهاي عالی با تحصیلی براي طی دوره

هـا و  دانشجویانی که با استفاده از معافیت تحصیلی در خارج از کشور مشغول تحصیل هستند چناچه بـه دانـشگاه   -26ماده
از یک سال تجـاوز نکنـد کـارت    حداکثرصیلی آنان تحهمؤسسات آموزش عالی داخل کشور انتقال یابند به شرط اینکه فاصل       

.می شودمعافیت تحصیلی براي آنها صادر 
عمـومی مکلفنـد بـه محـض فـراغ از      هقانون خدمت وظیف34مادهها و مؤسسات آموزش عالی در اجراي  دانشگاه -27ماده

هطال مراتب را به سازمان وظیف    تحصیل یا ترك تحصیل و یا اخراج ضمن ارسال کارت معافیت تحصیلی دانشجویان جهت اب              
23مـاده دانشجویان موضوع این ماده نیـز مکلفنـد برابـر    . آموزشی اعالم نمایندهعمومی محل استقرار آن دانشکده یا مؤسس     

محل تحصیل معرفی کنند تـا در  هعمومی محل تولد یا سکونت یا حوزهبراي رسیدگی به وضع آنان خود را به سازمان وظیف    
.ضرورت اعزام شوندهبه خدمت باشند به خدمت دورصورتی که قادر
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9/5/1364مصوب عمومیهآئین نامه اجرائی بخش معافیت تحصیلی قانون خدمت وظیف

طالب علوم دینی-مبحث سوم
انـد هاي علمیـه بـه تحـصیل اشـتغال داشـته      مشموالن غیر دیپلمه که قبل از رسیدن به سن مشمولیت در حوزه            -28ماده

.مقدمات را طی نموده و از معافیت تحصیلی استفاده نمایندهسالگی تمام دور24تا سن اکثرحدمی توانند 
هاي علمیه پذیرفته شـوند   مشموالنی که داراي دیپلم متوسطه و فاقد غیبت باشند در صورتی که در یکی از حوزه                -29ماده

.مقدمات را طی نمایندهرسالگی دو24از معافیت تحصیلی استفاده خواهند نمود به شرطی که تا سن 
هسـال دور 9باید ظرف مـدت  حداکثراند مقدمات را گذرانیده هطالب دیپلمه و طالبی که بدون داشتن دیپلم دور         -30ماده

.سطح را طی نمایند
خارج را گذرانـده باشـند در صـورتی کـه داري دیـپلم متوسـطه       هسال تمام دور 6سطح   هطالبی که پس طی دور    -31ماده

دکتري در غیر این صورت مانند مشموالن فوق لیسانس با آنها رفتار خواهـد           هالتحصیل دور طراز دانشجویان فارغ  مباشند ه 
.شد

مقدمات و سطح را گذرانده باشند به ترتیب هماننـد مـشموالن لیـسانس و              هطالب دیپلمه و یا غیر دیپلمه که درو       -تبصره
.فوق دیپلم خواهند بود

اجتهاد نائل گردند اعم از اینکه داراي دیپلم متوسطه باشند یا نباشـند   هعلمیه که به درج    هی حوز طالب علوم دین   -32ماده
به تشخیص شوراي مدیریت بـه تحـصیل خـود       می توانند التحصیالن دوره دکتري خواهند بود و در عین حال          فارغ هم طراز 

.ادامه دهند
ها و مؤسـسات آمـوزش   ها و دانشجویان دانشگاهآخر دبیرستانهبه طالب علوم دینی مانند دانش آموزان چهارسال        -33ماده

.عالی براي هر مقطع تحصیلی یک بار معافیت تحصیلی داده خواهد شد
هـاي  هاي علمیه و مدارس علوم دینی پس از درخواست صدور کارت معافیت تحصیلی و وصول آن از حـوزه              حوزه -34ماده
.صادر خواهند نمودعمومی براي طالب جمعی کارت تحصیلیهوظیف
آن شـورا  هقم و یا نمایندهعلمیهتقاضاي معافیت تحصیلی جهت طالب علوم دینی از طریق شوراي مدیریت حوز     -35ماده

.عمومی محل تحصیل به عمل خواهد آمدهدر هر شهرستان به طور انفرادي از سازمان وظیف
ب واجد شرایط معافیت تحصیلی باشد کارت معافیـت عمومی محل مکلف است در صورتی که طال   هسازمان وظیف  -36ماده

عمومی محل تولد هآن شورا اعالم و سازمان وظیف   هقم و یا نمایند    هعلمی هتحصیلی صادر و مراتب را به شوراي مدیریت حوز        
.طلبه را در جریان امر قرار دهد

هـاي علمیـه و   ومی تهیه و در اختیار حوزهعمهوظیفهادارهتقاضاي معافیت تحصیلی بایستی برابر فرمی که وسیل -37ماده
.مدارس علوم دینی قرار خواهد گرفت به عمل آید

هوظیفـ هطالب علوم دینی که در سن مشمولیت مشغول تحصیل بوده و فاقد معافیت تحصیلی باشند از نظـر ادار       -38ماده
.عمومی طلبه محسوب نخواهند شد

ند باید مدارك الزم دال بـر اشـتغال بـه تحـصیل     می باشمشغول تحصیل طالب علئم دینی که در خارج از کشور       -39ماده
عمومی تقاضـاي معافیـت   هوظیفهقم ارسال و از طریق شوراي مذکور جهت آنان از ادار    هعلمی هخود را شوراي مدیریت حوز    

.تحصیلی گردد
هداري و به اسـتناد آن جهـت     بایستی در محل تحصیل نگ    کارت معافیت تحصیلی به طالب داده نخواهد شد و می          -40ماده

.طالب در هر سال کارت تحصیلی صادر شود
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هعلمیـ هماه متوالی در یک سال تحصیلی به طـور غیـر موجـه بـه تـشخیص حـوز      6در صورتی که طالب بیش از     -41ماده
تی جهـت  مربوطه در محل تحصیل خود حاضر نشوند و یا ترك تحصیل نمایند و یا اخراج شوند معافیت تحصیلی آنان بایـس            

هعمومی صادر کننده اعاده و مشمول نیز قبل از روشـن نمـودن وضـع مـشمولیت خـود حـق ادامـ              هابطال به سازمان وظیف   
.تحصیل را نخواهد داشت

تـا یـک سـال باشـد و شـوراي      حـداکثر ماه 6آموزشی بیش از  همؤسسدر صورتی که مدت عدم حضور طالب در        -42ماده
علمیـه بـوده باشـد موجـه      هاز جانـب حـوز     مأموریـت و یا غیبت آنان را به علت قبـول          قم عدم حضور     هعلمی همدیریت حوز 

.تحصیل داده خواهد شدهادامهتشخیص دهد اجاز
چنانچه طالب علوم دینی به طور موقت قصد مسافرت به خارج از کشور را داشته باشند بایستی از طریـق شـوراي    -43ماده

عمـومی تقاضـاي   هوظیفـ هو از طریق ادارتأییدورا ضرورت مسافرت طلبه به خارج      آن ش  هقم یا نمایند   هعلمی همدیریت حوز 
خروج براي مدتی که بیش از شش ماه نخواهد بـود  هخروج از کشور گردد که چنانچه مانع دیگري نباشد با اخذ تضمین اجاز 

.صادر خواهد شد
ها تعیـین  وي را در شهرستانمأموریتهو حوزخودهقم باید مشخصات کامل نمایندهعلمیهشوراي مدیریت حوز   -44ماده

.محل امور مربوطه را با هماهنگی وي انجام دهندههاي وظیفعمومی برساند تا سازمانهوظیفهو به اطالع ادار
قم باشند و برابـر ضـوابط   هعلمیهحوزتأییددانشجویان مؤسسات آموزشی ادیان رسمی کشور در صورتی که مورد    -45ماده

.از مزایاي معافیت تحصیلی طالب استفاده نمایندمی توانندتحصیل دهند هه ادامتعیین شد
هشـوراي مـدیریت حـوز   هضـرورت وسـیل  هارزشیابی میزان تحصیل طالب علوم دینی جهت اعزام به خـدمت دور        -46ماده
.می باشدز مراجع مذکور ها خواهد بود و مدارك تحصیلی آنان گواهی صادره اآن شورا در شهرستانهقم یا نمایندهعلمی
به تـصویب وزیـران   9/5/64ماده در تاریخ ) 47(عمومی در هقانون خدمت وظیف38مادهاین آئین نامه در اجراي    -47ماده

.قم رسیده استهعلمیهکشور، دفاع، سپاه، آموزش و پرورش و فرهنگ و آموزش عالی، با کسب نظر شوراي مدیریت حوز
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معافیتها-فصل چهارم: امه هاآیین ن

کفالتمعافیت 

مجلس شوراي اسالمی ایران29/7/1363آئین نامه اجرائی قانون خدمت وظیفه عمومی 

معافیت کفالت-بخش اول
قـانون خـدمت وظیفـه عمـومی مـشمولی     44منظور از یگانه مراقب و نگه دارنده یا سرپرست منـدرج در مـاده                -122ماده

سال هر پدر یا مادر یا جد یا جده یـا تنهـا بـرادر بـیش از    18وارد زیر تنها فرزند یا نوه ذکور بیش از       می باشد که به شرح م     
. سال خواهر یا برادر خود باشد18

سال مشمول که اشتغال به تحصیل دارد به شـرط دارا بـودن معافیـت تحـصیلی     18از دو برادر، تنها برادر بیش از   -تبصره
.ر خارج از محل سکونت مکفول، مشمول معافیت می باشدمعتبر و همچنین تحصیل د

هیـأت سال باشد که بـه علـت نقـص عـضو یـا بیمـاري بـه تـشخیص             18هر گاه مشمول داراي برادري بیش از       -123ماده
رسیدگی یا کسب نظر شوراي پزشکی قادر به سرپرستی و مراقبت از افرادي که مشمول ادعـاي کفالـت آنـان را مـی نمایـد          

.ا داراي برادر اسیر یا مفقوداالثري باشد مشمول یگانه مراقب و سرپرست محسوب خواهد شدنباشد و ی
سـال  5قانون خدمت وظیفه عمومی کفیل شناخته می شوند و چنانچـه در        44مشموالن زیر برابر مقررات ماده     -124ماده

.عافیت دائم زمان صلح داده خواهد شدمتوالی داراي شرایط معافیت موقت یکساله باشند در پایان سال پنجم به آنان م
سالگی رسیده و یا پدري که طبق نظر شوراي پزشکی نیـاز بـه مراقبـت و    60یگانه مراقب و نگه دارنده پدري که به سن  -1

.خود نباشدرسیدگی قادر به اداره امورهیأتنگه داري داشته و به تشخیص 
صورت مطلقه بودن مادر باید تاریخ ثبت طالق در دفاتر اسناد رسمی قبـل  در(یگانه مراقب و نگه دارنده مادر فاقد شوهر      -2

).سالگی مشمو باشد16از ورود به سن 
سـالگی و قبـل از سـن مـشمولیت باشـد      16چنانچه تاریخ ثبت طالق در دفاتر اسناد رسمی بعد از ورود بـه سـن         -تبصره

در نظـر گـرفتن وضـع    مت وظیفه عمومی مطرح و شورا بـا قانون خد21ماده 2تبصرهپرونده در شوراي پیش بینی شده در        
.هاي رسیدگی را صادر خواهد نمودهیأتخانوادگی مشمول مجوز طرح پرونده در 

رسـیدگی و  هیـأت یگانه مراقب و نگهدارنده جد فاقد فرزند که به علت بیماري یا نقص عضو و یا کهولت بنا به تشخیص                -3
.اقبت و نگهداري داشته باشدبا کسب نظر شوراي پزشکی نیاز به مر

.یگانه مراقب و نگهدارنده جده فاقد شوهر و فرزند-4
هیـأت یگانه مراقب و نگهدارنده برادر فاقد پدر و همسر و فرزند که به علـت بیمـاري یـا نقـص عـضو بنـا بـه تـشخیص                      -5

.رسیدگی و با کسب نظر شوراي پزشکی نیاز به مراقبت و نگهداري داشته باشد
هیـأت ه مراقب و نگهدارنده خواهر فاقد پدر و همسر و فرزندي که به علت بیماري یا نقـص عـضو بنـا بـه تـشخیص           یگان -6

.رسیدگی و با کسب نظر شوراي پزشکی نیاز به مراقبت و نگهداري داشته باشد
.یگانه سرپرست و نگهدارنده برادر یا خواهر صغیر-7

و نگهداري برادر یا خواهر صغیر، مشمولی که با صغار از یـک پـدر و مـادر               در مورد معافیت به منظور سرپرستی        -125ماده
باشد حق تقدم خواهد داشت و در غیر این صورت مشمولی که با صغار از یک پـدر باشـد حـق تقـدم دارد و وجـود بـرادران              

. ناتنی صغار مانع از معافیت برادر پدر و مادري آنان نخواهد بود
رسـیدن  سالگی شوهر انتخاب ننمایـد تـا  24برادر خواهري باشند که فاقد پدر بوده و تا سن          مشموالنی که تنها   -126ماده

.سال تمام می توانند ساالنه از معافیت موقت استفاده نمایند و پس از آن به خدمت اعزام خواهند شد24خواهر به سن
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ن او از دیگران کمتر است به شرطی کـه خـود و   از دو یاسه برادر واجد شرایط اعزام به خدمت یکی از آنان که س -127ماده
برادري که به خدمت رفته است فاقد غیبت باشد با ارائه گواهی اشتغال به خدمت برادر یا برادران دیگر می توانـد بـه تـاریخ                  

.خاتمه خدمت برادر یا یکی از برادران دفترچه آماده به خدمت در یافت نماید
ا برادران کوچکتر او به خدمت اعزام شده اند و اعزام وي قبل از آنان به هر علـت مقـدور     برادر بزرگتري که برادر ی     -1تبصره

.در اعزام به خدمت استفاده نمایدتأخیرنبوده است چنانچه فاقد غیبت باشد می تواند تا خاتمه خدمت یکی از آنان از 
) د(در اعـزام موضـوع بنـد   تأخیراز معافیت نمی تواننددر صورتیکه مشموالن مذکور به خدمت اعزام شده باشند   -2تبصره

.قانون خدمت وظیفه عمومی استفاده نمایند44ماده
سال متوالی داراي شرایط معافیـت باشـند در پایـان      5به مشموالنی که کفیل خواهر صغیر می شوند چنانچه تا          -128ماده

.سال پنجم معافیت دائم زمان صلح داده خواهد شد
عافیت موقت موضوع ماده فوق کمتر از پنج سال بوده و مشمول بالفاصله واجـد شـرایط منـدرج در    چنانچه مدت م  -تبصره

مدت معافیت کفالت خواهر مجرد در زمـان کبـر    این آئین نامه بشود مدت معافیت کفالت در زمان صغر خواهر با            126ماده  
.مت اعزام خواهد شدسالگی تمام به خد24قابل جمع نبوده و مشمول پس از رسیدن خواهر به سن 

مشموالنی که براي انجام خدمت وظیفه عمومی احضار می شوند چنانچه در تاریخ هاي معینـه خـود را معرفـی             -129ماده  
حین رسیدگی واجد شـرائط  مگر این که در طول مدت غیبت و      نکنند از معافیت هاي مذکور در این فصل محروم می شوند          

.ر موارد تشخیص عذر موجه با رئیس اداره وظیفه عمومی یا نماینده او خواهد بوددر سایمعافیت کفالت بوده باشند و
:مدارك الزم براي تشخیص یگانه سرپرست بودن مشمول-130ماده 

نشان خود را بـا ذکـر   ذیل آن نام وفتوکپی شناسنامه افراد ذینفع که مأمور مربوطه با اصل سند سجلی تطبیق داده و             -الف
.نمایدمضاء میاوتأییدتاریخ 

. مراجع انتظامی محل رسیده باشدتأییدشده توسط سه نفر از بستگان مشمول که به استشهاد امضاء-ب
امی مفاد استشهاد تنظیمی توسط مأموران حوزه یا پاسگاه انتظـ         سقم ادعاي مشمول و   انجام تحقیقات در مورد صحت و      -ج

فرمانده حوزه یا پاسگاه انتظاماتی یا کالنتـري     امضاءومهربه گواهی و   احراز هویت بستگان شهود وي که     کالنتري مربوط و  
.محل رسیده باشد

قـانون خـدمت وظیفـه عمـومی کـه بـه       39ماده )1(بالمانع موضوع بندسال که مشموالن سالم و  در پایان هر   -131ماده  
همـان سـال از طـرف سـتاد مـشترك اعـالم       خدمت اعزام شده اند بیش از میزان نیازمندي نیروهاي مسلح باشد که در اول      

که مدت خدمت ضرورت آنان بیشتر است حـسب اعـالم اداره وظیفـه              39ماده   2گردیده است تعداد اضافی از مشموالن بند      
حوزه وظیفه ذیربط کـارت معافیـت در   .عمومی از خدمت ترخیص و به حوزه وظیفه عمومی اعزام کننده معرفی خواهند شد     

.صادر و تحویل خواهد نمودزمان صلح جهت آنان 
چنانچه افرادي از مشموالن این ماده مایل به ادامه خدمت باشند در صورت نیاز نیروها و سازمان ها می تواننـد بـه       -تبصره

.خدمت ادامه دهند
یت نیازمندي نیروهاي مسلح به شرح ماده قبل براي مشموالنی که حداقل دوسال تمام از معاف            تأمیندر صورت    -132ماده  

.موقت استفاده نموده اند به وسیله حوزه وظیفه ذیربط کارت معافیت دائم در زمان صلح صادر و تحویل خواهد شد
اسـتمرار آن  در راه به ثمـر رسـیدن انفـالب اسـالمی و    19/10/1356با مشموالنی که پدر یا برادر آنها از تاریخ   -133ماده  

:ز نظر معافیت به ترتیب زیر رفتار خواهد شدمعلول یا مفقوداالثر یا اسیر شده یا بشوند ا
یک نفر از فرزندان یا برادران مشمول فرد معلولی که برابر نظر شوراي پزشکی بنیاد شهید به تنهائی قادر به اداره امـور              -الف

.شخصی خود نباشد از انجام خدمت دوره ضرورت و احتیاط معاف دائم خواهد شد
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.ان مشمول فرد مفقوداالثر از انجام خدمت دوره ضرورت و احتیاط معاف دائم خواهد شدیک نفر از فرزندان یا برادر-ب
یک نفر از فرزندان یا برادران مشمول فرد اسیر سه سال متوالی مـی توانـد از معافیـت موقـت یـک سـاله خـدمت دوره                        -ج

عافیت دائم از خدمت دوره ضـرورت و  احتیاط استفاده کرده و در پایان سال سوم در صورت بقا اسارت به مشمول ن   ضرورت و 
.احتیاط داده خواهد شد

برادران مشمول فرد اسیر در صورتیکه بیش از سه سال از تاریخ اسارت اسیر گذشته باشـد  و یا  یک نفر از فرزندان    -1تبصره
انون در همـان  و در بدو مراجعه مشمول مدت اسارت بیش از سه سال احراز گردد و در صورت وجود سایر شرایط مقرر در قـ         

.نوبت اول براي مشمول کارت معافیت دائم از انجام خدمت صادر گردد
قانون خدمت وظیفـه عمـومی از معافیـت موقـت اسـتفاده کـرده             45مشموالنی که به موجب قانون اصالح ماده         -2تبصره

ید مـی تواننـد بـه حـوزه هـاي      چنانچه در مدت اعتبار معافیت موقت و یا قبل از آن مدت اسارت اسیر از سه سال تجاوز نما      
.وظیفه عمومی ذیربط مراجعه و تقاضا نمایند که معافیت موقت آنان به معافیت دائم تبدیل شود

این آئین نامه فـرد ذکـوري اسـت     133قانون خدمت وظیفه عمومی و ماده      45منظور از معلول مندرج در ماده      -134ماده
بـه بعـد معلـول شـده یـا بـشود و در شـوراي         19/10/1356مرار آن از تاریخ     که در راه به ثمر رسیدن انقالب اسالمی و است         

.پزشکی بنیاد شهید معاینه شده و برابر نظر شوراي پزشکی مذکور به تنهایی قادر به اداره امور شخصی نباشد
تأییـد سـایر مـوارد   نیرو یا سازمان مربوطه بـوده و در          تأییدمراتب معلولیت پرسنل نظامی و انتظامی باید مورد          -135ماده

.بنیاد شهید کافی خواهد بود
19/10/1356اسیر و مفقوداالثر شخصی است که در را ه به ثمر رسیدن انقالب اسالمی و اسـتمرار آن از تـاریخ             -136ماده

ایر مـوارد  نیروي مربوطه و در ستأییدبه بعد اسیر یا مفقود االثر شده و مراتب در مورد پرسنل نیروهاي نظامی و انتظامی به             
.بنیاد شهید رسیده باشدتأییدبه 

چنانچه معلول یا اسیر یا مفقود االثر غیر از برادر پدر و مادري برادران ناتنی دیگري داشـته باشـد وجـود بـرادر                   -137ماده
.ناتنی مانع استفاده برادر تنی از معافیت نخواهد شد

.این آئین نامه عمل شود155تا140رات مواددر صورت تعدد مشموالن در موارد مشابه برابر مقر-تبصره
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معافیتها-فصل چهارم: آیین نامه ها

معافیت فرزندان خانواده شهداء و ایثار گران

مجلس شوراي اسالمی ایران29/7/1363آئین نامه اجرائی قانون خدمت وظیفه عمومی 

معافیت یک نفر از فرزندان خانواده شهداء-بخش دوم
مشموالنی که پدر یا برادر آنان به درجه رفیع شهادت رسیده یا برسد با داشتن شرایط زیر می توانند از معافیـت        -138ادهم

:استفاده کنند25/11/1361موضوع قانون معافیت یک نفر از فرزندان خانواده شهدا مصوب 
.صد و پنجاه و شش باشدماه هزار و سیاز نوزدهم ديتاریخ شهادت برادر یا پدر مشمول بعد-الف
سـالگی  19بیش از هفت سال از تاریخ شهادت تا تاریخ معرفی و یا تا فروردین ماه سالی که طی آن سال مشمول به سن   -ب

.می رسد نگذشته باشد
.پدر و مادر مشمول یا یکی از آنها در قید حیات بوده و یا مشمول عهده دار سرپرستی برادر یا خواهر صغیر خود باشد-ج

نیروي مربوطه و بنیـاد شـهید برسـد و در سـایر مـوارد             تأییدشهادت پرسنل نیروهاي نظامی و انتظامی باید به          -139ماده
.بنیاد شهید کافی خواهد بودتأیید
چنانچه از یک خانواده افراد شهید یا مفقوداالثر یا معلول یا اسیر شده باشند فقط یک نفر از فرزندان یـا بـرادران             -140ماده

.مشمول آن خانواده می تواند از معافیت استفاده نماید
استفاده از معافیت خانواده شهدا در مورد چند برادر مشمول که همه از یک پدر و مادر باشـند بـا توافـق والـدین        -141ماده

.خواهد بود و در صورت عدم توافق یکی از آنان توسط اداره وظیفه عمومی به قید قرعه انتخاب خواهد شد
در صورتیکه پدر شهید فوت نموده و مادر در قید حیات باشد و برادران مشمول او متعدد باشند انتخاب بـا مـادر             -142ادهم

شهید خواهد بود و در صورتیکه مادر نسبت به انتخاب اقدام ننماید یکی از آنان از طریق قرعه توسـط اداره وظیفـه عمـومی                
.انتخاب خواهد شد

نی که برادر شهید هستند متعدد بوده و با شهید از پدر یکی ولی از مادر جـدا باشـند مـشمولی                 چنانچه مشمولی  -143ماده
.حق استفاده از معافیت دارد که با شهید از یک مادر باشد

در صورتیکه شهید فرزندان مشمول متعدد داشته باشد که از یک مادر نباشـند مـشمولی مـی توانـد از معافیـت                -144ماده
در صـورت نبـودن خـواهر و بـرادر صـغیر حـق نقـدم بـا             .ه تعداد خواهر و برادر صغیر بیشتري داشته باشـد         استفاده نماید ک  

.مشمولی است که از مادر و از پدر تعداد برادر کمتري داشته باشد
ادر در صورتیکه شهید داراي برادري از پدر یا مادر بوده که به سن مشمولیت رسیده باشند و هر یک از پدر یا مـ                 -145ماده

مدعی معافیت فرزند خود بشوند در صورت عدم توافق به وضع معافیت رسیدگی نشده و پس از رفع اختالف با مشمولی کـه                   
.نتوانسته از معافیت استفاده کند مانند مشموالن هم طبقه او رفتار خواهد شد

سـال از تـاریخ شـهادت    7رف در صورتیکه شهید داراي فرزندي باشد که در سن مـشمولیت قـرار دارد و یـا ظـ                   -146ماده
مشمول بشود و شهید برادر مشمول نیز داشته باشد حق استفاده از معافیت با فرزند شهید خواهـد بـود مگـر اینکـه همـسر                

.رضایت دهد که به جاي فرزند شهید برادر وي از معافیت استفاده نمایدشهید کتباً
و خواهر صغیري نیز وجود نداشـته باشـد مـشمولینی کـه بـرادر         چنانچه پدر و مادر مشمول فوت نموده و برادر           -147ماده

.از معافیت استفاده نمایندمی توانندشهید هستند ن
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در صورتیکه یکی از فرزندان شهید از معافیت موضوع قانون معافیت یک نفر از فرزندان خانواده شـهدا اسـتفاده              -148ماده  
.فالت استفاده نمایندنماید سایر فرزندان شهید نمی توانند از معافیت ک

از معافیـت  مـی تواننـد  چنانچه پدر و مادر شهید فوت نموده و شهید برادر یا خواهر صغیر داشته باشد بـرادري             -149ماده  
نفر از فرزندان خانواده شهدا استفاده نماید که با شهید و برادر یا خواهر صغیر وي حسب مـورد از        موضوع قانون معافیت یک   

.باشدیک پدر یا مادر 
در صورتیکه پدر شهید فوت نموده و مادر در قید حیات باشد شهید برادران مشمول متعدد تنی و نـاتنی داشـته       -150ماده  

.می باشد) تنی(باشد حق تقدم با مشمولی است که با شهید از یک پدر و مادر 
ید حق تقـدم بـا بـرادري خواهـد بـود کـه       در صورتیکه شهید برادران ابوینی نداشته باشد بین برادران ناتنی شه    -151ماده  

در صورت تساوي شرایط حق تقدم با مشمولی است که داراي بـرادر کمتـر          .تعداد بیشتري خواهر یا برادر صغیر داشته باشد       
.می باشد

نماید پس از شـهادت یـا معلولیـت   مشمولی که از معافیت دائم یا موقت کفالت یا پزشکی استفاده نموده یا می       -152ماده  
تقاضاي تبدیل معافیت کفالت یا پزشکی یا تحصیلی را به معافیت    می توانند یا برادر خود    یا مفقوداالثر شدن یا اسارت پدر و      

یک نفر از فرزندان یا برادران خانواده طبقات مذکور به حوزه وظیفه عمومی صادر کننـده کارتهـاي مـذکور تـسلیم نمایـد و               
از رسیدگی نسبت به تبدیل کارت معافیت قبلی وي بـه کـارت معافیـت یـک نفـر از         حوزه وظیفه مربوطه برابر مقررات پس     

.طبقات اقدام خواهد نمودفرزندان یا برادران خانواده آن
نفـر از  استفاده مشمول از معافیت پزشکی و معافیت تحصیلی مانع استفاده برادران دیگـر وي از معافیـت یـک              -153ماده  

.بودفرزندان خانواده شهدا نخواهد
.نفر از فرزندان خانواده شهدا نخواهد بودغیبت مشمول مانع استفاده وي از معافیت یک-154ماده 
می تواننـد چنانچه مشمولی از خانواده شهدا از معافیت کفالت دائم استفاده کرده باشد سایر برادران و فرزندان ن        -155ماده  

مگر اینکه معافیت کفالت مقدم بـر شـهادت         .مان موضوع استفاده نمایند   از معافیت یک نفر از فرزندان خانواده شهدا براي ه         
.باشد

.حذف شده است-156ماده 
.حذف شده است-157ماده 
مدارك الزم براي رسیدگی به ادعاي کفالت مشموالن یگانه مراقب و نگهدارنده پدر که قادر به اداره امـور خـود          -158ماده  

:نباشد به شرح زیر است 
.شناسنامه پدرتصویر-1
.تصویر شناسنامه مادر-2
).در صورتیکه هر یک از آنان فوت کرده باشند برگه فوت آنان (تصویر شناسنامه برادران و خواهران مشمول -3
.عکس پدر مشمول که توسط کالنتري یا پاسگاه ژاندارمري محل اقامت گواهی شده باشد-4
.پدر مشمولتصویر شناسنامه همسر یا همسران دیگر -5
پاسخ اداره ثبت و احوال محل صدور شناسنامه پدر و مادر مشمول به استعالم حوزه وظیفه ذیـربط در مـورد مشخـصات                 -6

.فرزندان ذکور پدر و مادر
در صورتیکه به وضع مشمول در خارج از محل صدور شناسنامه رسیدگی شـود پاسـخ اسـتعالم وضـع مـشمولیت وي از                    -7

.ا بخش وظیفه ژاندارمري محل صدور شناسنامه مشمولحوزه یا گروهان و ی
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حسب مورد وسیله حوزه وظیفه محل صدور شناسنامه و یا محـل سـکونت مـشمول    بدوًااین برگ (برگ تحقیق وضعیت     -8
تنظیم و جهت تحقیق و تکمیل به کالنتري یا پاسگاه ژاندارمري محل صدور شناسنامه یا محـل سـکونت مـشمول و پـدر و                 

مراجع مذکور پس از بررسی و تحقیق و تکمیل و گواهی و امضاء و مهر رئیس یا فرمانده مربوطـه  می شودفرستاده مادر وي  
.)به حوزه وظیفه ذیربط اعاده خواهند نمود 

برگ معاینه پزشکی پدر مشمول متضمن نظر شوراي پزشکی مبنی بر عـدم قـدرت بـه اداره امـور و نیـاز بـه مراقبـت و                 -9
.ت کهولت یا بیماري یا نقص عضونگهداري به عل

سال مشمول متضمن نظر شوراي پزشکی مبنی بر اینکه به علت بیماري یا نقص            18برگ معاینه پزشکی برادر بیش از        -10
.می باشدعضو قادر به مراقبت و نگهداري از پدر خود ن

مراجـع انتظـامی   تأییـد شمول که به نفر از بستگان م3وضعیت و صحت ادعاي مشمول به امضاي تأییدبرگ استشهاد   -11
.محل رسیده باشد

حضور پدر مشمول در جلسه هیئت رسیدگی ضروري است چنانچه پدر مشمول قادر به حـضور در جلـسه هیئـت         -1تبصره
.رسیدگی نباشد گواهی مراجع ذیصالح مبنی بر عدم امکان حضور پدر مشمول در جلسه الزامی است

.رك فوق را به تعداد مورد نیاز به حوزه وظیفه عمومی ذیربط تحویل خواهند نمودمشموالن هر یک از مدا-2تبصره
مدارك الزم براي رسیدگی به ادعاي کفالت مشموالن یگانه مراقب و نگهدارنده مادر فاقـد شـوهر بـه شـرح زیـر       -159ماده
.است

.گواهی فوت پدر-1
.اشدرونوشت طالقنامه مادر در صورتیکه مادر مشمول مطلقه ب-2
.تصویر شناسنامه مادر-3
.تصویر شناسنامه پدر مشمول در صورتیکه مادر مشمول مطلقه شده باشد-4
.تصویر شناسنامه برادران و خواهران مشمول-5
.گواهی فوت برادر یا برادران مشمول در صورتیکه فوت شده باشند-6
پدر و مادر وي به استعالم حوزه وظیفـه عمـومی ذیـربط    پاسخ اداره ثبت و احوال محل محل صدور شناسنامه مشمول و      -7

.درباره مشخصات فرزندان ذکور مادر
در صورتیکه به وضع مشمول در خارج از محل صدور شناسنامه رسیدگی شـود پاسـخ اسـتعالم وضـع مـشمولیت وي از                    -8

.حوزه یا گروهان و یا بخش وظیفه عمومی محل صدور شناسنامه مشمول
حسب مورد وسیله حوزه وظیفه محل صدور شناسنامه و یا محل سکونت مـشمول و    بدوًااین برگ   (یتبرگ تحقیق وضع   -9

مادر او تنظیم و جهت تحقیق و تکمیل به کالنتري یا پاسگاه ژاندارمري محل صدور شناسنامه یا محـل سـکونت مـشمول و          
ل و گواهی و امضاء و مهر رئیس یـا فرمانـده    مراجع مذکور پس از بررسی و تحقیق و تکمی         می شود پدر و مادر وي فرستاده      

.)مربوطه به حوزه وظیفه ذیربط اعاده خواهند نمود 
.عکس مادر مشمول که توسط کالنتري یا پاسگاه ژاندارمري محل اقامت گواهی شده باشد-10
.تصویر شناسنامه و یا خالصه فوت شوهر و یا شوهران قبلی مادر مشمول-11
سال مشمول متضمن نظر شوراي پزشکی مبنی بر اینکه به علت بیماري یـا نقـص       18برادر بیش از     برگ معاینه پزشکی  -12

.عضو قادر به سرپرستی مادر فاقد شوهر خود نمی باشد
.مراجع انتظامی محل رسیده باشدتأییدوضعیت سه نفر از بستگان مشمول که به تأییدبرگ استشهاد -13
به نحوي که از تاریخ ارائه آن بیش از یـک سـال بـه انقـضاي حـبس بـاقی       (بس پدر رونوشت مصدق احکام مبنی بر ح    -14

.)مانده باشد
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هیـأت رسیدگی ضروري است چنانچه مادر مشمول قادر به حضور در جلـسه   هیأتحضور مادر مشمول در جلسه       -1تبصره
.الزامی استرسیدگی نباشد، گواهی مراجع ذیصالح مبنی بر عدم امکان حضور مادر مشمول در جلسه 

.مشموالن باید هریک از مدارك فوق را به تعداد مورد نیاز به حوزه وظیفه عمومی تحویل نمایند-2تبصره
مدارك الزم براي رسیدگی به ادعاي کفالت مشموالن یگانه مراقت و نگهدارنده جد یا جده پدري یـا مـادري کـه      -160ماده

:تقادر به اداره امور خود نباشند به شرح زیر اس
.جد پدري یا مادري-الف

.تصویر شناسنامه جد-1
.تصویر شناسنامه نوه هاي ذکور و اناث-2
.گواهی فوت فرزندان جد-3
.عکس جد مشمول که توسط کالنتري یا پاسگاه ژاندارمري محل اقامت گواهی شده باشد-4
ر شناسنامه و یا محـل سـکونت مـشمول    حسب مورد وسیله حوزه وظیفه محل صدوبدوًااین برگ (برگ تحقیق وضعیت     -5

در مورد فرزندان و نوه هاي جد تنظیم و جهت تحقیق و تکمیل به کالنتري یا پاسگاه ژاندارمري محل صـدور شناسـنامه یـا         
مراجع مذکور پس از بررسی و تحقیق و تکمیـل و گـواهی و   می شودمحل سکونت مشمول و پدر و مادر و جد وي فرستاده       

.)س یا فرمانده مربوطه به حوزه وظیفه ذیربط اعاده خواهند نمود امضاء و مهر رئی
مشمول متضمن نظر شوراي پزشکی مبنی بر نیاز به مراقبـت و نگهـداري بـه علـت بیمـاري یـا       برگ معاینه پزشکی جد  -6

.نقص عضو یا کهولت
.چنانچه جد داراي همسران دیگر باشد تصویب شناسنامه آنها-7
مشخـصات مـورد به استعالم حوزه وظیفـه ذیـربط در        2و1بندهاي  حوال محل صدور شناسنامه افراد    ثبت ا هپاسخ ادار  -8

.آنان
در صورتی که به وضع مشمول در خارج از محل صدور شاسنامه رسیدگی شود پاسخ استعالم وضع مشمولیت از حوزه یـا      -9

.بخش وظیفه عمومی محل صدور شناسنامه مشمولو یا گروهان
سال مشمول متضمن نظر شوراي پزشکی مبنی بر اینکه به علت بیماري یا نقـص         18معاینه پزشکی برادر بیش از      برگ   -10

.عضو قادر به مراقبت و نگهداري از جد خود نمی باشد
مراجـع انتظـامی   تأییـد نفر از بستگان مشمول که به 3وضعیت و صحت ادعاي مشمول به امضاي تأییدبرگ استشهاد   -11

.باشدمحل رسیده
رسیدگی ضروري است در صورتی که جد به هـر علـت      هیأتحضور جد مشمول با شناسنامه عکس دار در جلسه           -1تبصره

.گواهی مراجع ذیصالح ذیربط مبنی بر عدم امکان حضور وي در جلسه الزامی است. قادر به حضور در جلسه دادگاه نباشد
.مورد نیاز به حوزه وظیفه عمومی مربوطه تحویل خواهند دادمشموالن هر یک از مدارك فوق را به تعداد-2تبصره

.جده مادري یا پدري-ب
در مورد مشموالنی که ادعاي تکفل جده مادري یا پدري خود را نموده باشند مدارك مذکور در بنـد الـف ایـن مـاده بـه               -1

.6استثناي مدارك مندرج در بند
.وقوع طالق قبل از رسیدن مشمول به سن مشمولیت باشدگواهی فوت شوهر یا طالقنامه جده که تاریخ-2

مدارك الزم براي رسیدگی به ادعاي کفالت مشموالن یگانه مراقب و نگهدارنده خواهر که قادر به اداره امور خـود        -161ماده
:نباشد به شرح زیر است

.گواهی فوت پدر-1
.تصویر شناسنامه خواهر-2
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.همسر یا همسران دیگر پدر مشمولتصویر شناسنامه مادر مشمول و-3
حسب مورد وسیله حوزه وظیفه عمومی محل صـدور شناسـنامه یـا محـل سـکونت         بدوًااین برگ   (برگ تحقیق وضعیت    -4

مشمول و خواهر تنظیم و جهت تحقیق و تکمیل به کالنتري یا پاسگاه ژاندارمري محل صدور شناسنامه یـا محـل سـکونت                    
مراجع مذکور پس از بررسی و تحقیـق و تکمیـل و گـواهی و امـضاء و       . می شود ر وي فرستاده    مشمول و پدر و مادر و خواه      

).مهر رئیس یا فرمانده مربوطه به حوزه وظیفه عمومی ذیربط اعاده خواهند نمود
پاسخ اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه و محل سکونت مشمول و پدر و مادر او به استعالم حـوزه وظیفـه عمـومی               -5

.ذیربط در مورد فرزندان آنها
در صورتیکه به وضع مشمول در خارج از محل صدور شناسنامه رسیدگی شـود پاسـخ اسـتعالم وضـع مـشمولیت وي از                     -6

.حوزه یا گروهان و یا بخش وظیفه عمومی محل صدور شناسنامه مشمول
.ی شده باشدعکس خواهر مشمول که توسط کالنتري یا پاسگاه ژاندارمري محل اقامت گواه-7
.همسران دیگري داشته است تصویر شناسنامه آنهاقبالًدر صورتیکه پدر مشمول -8
بیماري یـا نقـص   به علتسال مشمول متضمن نظر شوراي پزشکی مبنی بر اینکه   18برگ معاینه پزشکی برادر بیش از       -9

.می باشدعضو قادر به مراقبت و نگهداري از خواهر خود ن
مراجـع انتظـامی   تأییدوضعیت و صحت ادعاي مشمول به امضاء سه نفر از بستگان مشمول که به             تأییدبرگ استشهاد  -10

.محل رسیده باشد
بیماري یا نقص عـضو قـادر بـه    به علتبرگ معاینه پزشکی خواهر مشمول متضمن نظر شوراي پزشکی مبنی بر اینکه            -11

.ي داردو نیاز به مراقبت و نگهدارمی باشداداره امور خود ن
به نحوي که از تاریخ ارائه آن بیش از یک سال به انقضاي حبس باقیمانـده            (رونوشت مصدق احکام مبنی بر حبس پدر         -12

).باشد
چنانچه خواهر مشمول قـادر بـه حـضور در جلـسه     . رسیدگی ضروري است هیأتحضور خواهر مشمول در جلسه       -1تبصره
.ربط مبنی بر عدم امکان حضور خواهر مشمول در جلسه الزامی استرسیدگی نباشد گواهی مراجع ذیصالح ذیهیأت

.مشموالن هر یک از مدارك فوق را به تعداد مورد نیاز به حوزه وظیفه عمومی ذیربط تحویل خواهند داد-2تبصره
اداره امـور خـود   مدارك الزم براي رسیدگی به ادعاي کفالت مشموالن یگانه مراقب و نگهدارنده برادر که قادر به      -162ماده

:نباشد به شرح زیر است
.گواهی فوت پدر-1
.تصویر شناسنامه برادر بیمار مشمول-2
.تصویر شناسنامه سایر برادران مشمول-3
حسب مورد وسیله حوزه وظیفه عمومی محل صـدور شناسـنامه یـا محـل سـکونت         بدوًااین برگ   (برگ تحقیق وضعیت    -4

یق و تکمیل به کالنتري یا پاسگاه ژاندارمري محل صدور شناسنامه یـا محـل سـکونت              مشمول و خواهر تنظیم و جهت تحق      
مراجع مذکور پس از بررسی و تحقیق و تکمیل و گواهی و امضاء و مهـر     . می شود مشمول و پدر و مادر و برادر وي فرستاده          

).رئیس یا فرمانده مربوطه به حوزه وظیفه عمومی ذیربط اعاده خواهند نمود
.برادر مشمول که توسط کالنتري یا پاسگاه ژاندارمري محل اقامت گواهی شده باشدعکس-5
.همسران دیگري داشته است تصویر شناسنامه آنهاقبالًدرصورتی که پدر مشمول -6
پاسخ اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه و محل سکونت پـدر و مـادر بـه اسـتعالم حـوزه وظیفـه ذیـربط در مـورد                  -7

.ن آنهافرزندا
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در صورتیکه به وضع مشمول در خارج از محل صدور شناسنامه رسیدگی شـود پاسـخ اسـتعالم وضـع مـشمولیت وي از                   -8
.حوزه یا گروهان و یا بخش وظیفه عمومی محل صدور شناسنامه مشمول

بیماري یـا نقـص   به علتسال مشمول متضمن نظر شوراي پزشکی مبنی بر اینکه   18برگ معاینه پزشکی برادر بیش از       -9
.عضو قادر اداره امور خود نمباشد و نیاز به مراقبت و نگهداري دارد

مراجـع انتظـامی   تأییدوضعیت و صحت ادعاي مشمول به امضاء سه نفر از بستگان مشمول که به            تأییدبرگ استشهاد    -10
.محل رسیده باشد

ارائه آن بیش از یک سال به انقضاي حبس باقیمانـده        به نحوي که از تاریخ    (رونوشت مصدق احکام مبنی بر حبس پدر         -11
).باشد

چنانچـه بـرادر مـشمول قـادر بـه حـضور در جلـسه        . رسیدگی ضروري استهیأتحضور برادر مشمول در جلسه    -1تبصره
.رسیدگی نباشد گواهی مراجع ذیصالح ذیربط مبنی بر عدم امکان حضور برادر مشمول در جلسه الزامی استهیأت

.مشموالن هر یک از مدارك فوق را به تعداد مورد نیاز به حوزه وظیفه عمومی ذیربط تحویل خواهند داد-2تبصره
مدارك الزم براي رسیدگی به ادعاي کفالت مشموالن یگانه سرپرست و نگهدارنده برادر و یـا خـواهر صـغیر بـه                      -163ماده

:شرح زیر است
.گواهی فوت پدر-1
.و یا خواهران صغیرتصویر شناسنامه برادران -2
.تصویر شناسنامه مادر مشمول و همسر یا همسران دیگر پدر مشمول-3
حسب مورد وسیله حوزه وظیفه عمومی محل صـدور شناسـنامه یـا محـل سـکونت         بدوًااین برگ   (برگ تحقیق وضعیت    -4

پاسـگاه ژانـدارمري محـل صـدور     مشمول و پدر و مادر و خواهر و برادر او تنظیم و جهت تحقیق و تکمیل بـه کالنتـري یـا                
مراجـع مـذکور پـس از بررسـی و     . مـی شـود  برادر وي فرسـتاده  شناسنامه یا محل سکونت مشمول و پدر و مادر و خواهر و 

).تحقیق و تکمیل و گواهی و امضاء و مهر رئیس یا فرمانده مربوطه به حوزه وظیفه عمومی ذیربط اعاده خواهند نمود
و خواهر یا خواهران صغیر مشمول که توسط کالنتري یا پاسگاه ژانـدارمري محـل اقامـت گـواهی      عکس برادر یا برادران   -5

.شده باشد
.همسران دیگري داشته است تصویر شناسنامه آنهاقبالًدرصورتی که پدر مشمول -6
بیماري یـا نقـص   به علتسال مشمول متضمن نظر شوراي پزشکی مبنی بر اینکه   18برگ معاینه پزشکی برادر بیش از       -7

.باشدی عضو قادر به سرپرستی و نگهداري از برادر یا خواهر صغیر خود نم
مراجـع انتظـامی   تأییـد وضعیت و صحت ادعاي مشمول به امضاء سه نفر از بستگان مشمول که بـه    تأییدبرگ استشهاد   -8

.محل رسیده باشد
دگی شود پاسخ استعالم وضع مـشمولیت وي از حـوزه      در صورتیکه وضع مشمول در خارج از محل صدور شناسنامه رسی          -9

.یا گروهان و یا بخش وظیفه عمومی محل صدور شناسنامه مشمول
پاسخ اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه و محل سکونت پدر و مادر و مشمول به اسـتعالم حـوزه وظیفـه عمـومی              -10

.ذیربط درباره مشخصات فرزندان آنها
به نحوي که از تاریخ ارائه آن بیش از یک سال به انقضاي حبس باقیمانـده            (م مبنی بر حبس پدر      رونوشت مصدق احکا   -11

).باشد
رسیدگی ضروري است، چنانچه هـر یـک از   هیأتحضور یکی یا کلیه برادران و خواهران صغیر مشمول در جلسه         -1تبصره

گـواهی مراجـع ذیـصالح مبنـی بـر عـدم       نباشند، رسیدگی هیأتبرادران یا خواهران صغیر مشمول قادر به حضور در جلسه           
.امکان حضور در جلسه الزامی است
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.مشموالن هر یک از مدارك فوق را به تعداد مورد نیاز به حوزه وظیفه عمومی ذیربط تحویل خواهند داد-2تبصره
:مدارك الزم براي رسیدگی به ادعاي کفالت مشموالن یگانه سرپرست خواهر مجرد-164ماده

.واهی فوت پدرگ-1
.تصویر شناسنامه خواهر-2
.تصویر شناسنامه مادر مشمول و همسر یا همسران دیگر پدر مشمول-3
حسب مورد وسیله حوزه وظیفه عمومی محل صـدور شناسـنامه یـا محـل سـکونت         بدوًااین برگ   (برگ تحقیق وضعیت    -4

اسگاه ژاندارمري محل صدور شناسنامه یا محل سـکونت  مشمول و خواهر او تنظیم و جهت تحقیق و تکمیل به کالنتري یا پ          
مراجع مذکور پس از بررسی و تحقیـق و تکمیـل و گـواهی و امـضاء و       . می شود مشمول و پدر و مادر و خواهر وي فرستاده          

).مهر رئیس یا فرمانده مربوطه به حوزه وظیفه عمومی ذیربط اعاده خواهند نمود
شناسنامه و محل سکونت مشمول و پدر و مادر او به استعالم حـوزه وظیفـه عمـومی          پاسخ اداره ثبت احوال محل صدور     -5

.ذیربط در مورد فرزندان آنها
در صورتیکه به وضع مشمول در خارج از محل صدور شناسنامه رسیدگی شـود پاسـخ اسـتعالم وضـع مـشمولیت وي از                     -6

.لحوزه یا گروهان و یا بخش وظیفه عمومی محل صدور شناسنامه مشمو
.عکس خواهر مشمول که توسط کالنتري یا پاسگاه ژاندارمري محل اقامت گواهی شده باشد-7
.همسران دیگري داشته است تصویر شناسنامه آنهاقبالًدرصورتی که پدر مشمول -8
نقـص  بیماري یـا به علتسال مشمول متضمن نظر شوراي پزشکی مبنی بر اینکه   18برگ معاینه پزشکی برادر بیش از       -9

.می باشدعضو قادر به سرپرستی از خواهر مجرد خود ن
مراجـع انتظـامی   تأییدوضعیت و صحت ادعاي مشمول به امضاء سه نفر از بستگان مشمول که به            تأییدبرگ استشهاد    -10

.محل رسیده باشد
ه انقضاي حبس باقیمانـده  به نحوي که از تاریخ ارائه آن بیش از یک سال ب          (رونوشت مصدق احکام مبنی بر حبس پدر         -11

).باشد
رسیدگی ضروري است چنانچه خواهر مشمول قـادر بـه حـضور در جلـسه               هیأتحضور خواهر مشمول در جلسه       -1تبصره
.رسیدگی نباشد، گواهی مراجع ذیصالح ذیربط مبنی بر عدم امکان حضور خواهر مشمول در جلسه الزامی استهیأت

.وق را به تعداد مورد نیاز به حوزه وظیفه عمومی ذیربط تحویل خواهند دادمشموالن هر یک از مدارك ف-2تبصره
:مدارك الزم براي رسیدگی به تقاضاي معافیت یک نفر از فرزندان یا برادران فرد معلول به شرح زیر است-165ماده

.تصویر شناسنامه پدر یا برادر مشمول که معلول شده باشد-1
.حذف شده است-2
.اسنامه مادر مشمولتصویر شن-3
.تصویر شناسنامه برادر یا برادران مشمول-4
.حذف شده است-5
.حذف شده است-6
.گواهی فوت پدر یا مادر در صورتیکه یکی از آنها فوت کرده باشد-7
در صورتیکه به وضع مشمول در خارج از حوزه محل صدرو شناسنامه رسیدگی شود پاسخ استعالم وضـع مـشمولیت وي          -8

.از حوزه یا گروهان یا بخش وظیفه عمومی محل صدور شناسنامه مشمول
.حذف شده است-9

.حذف شده است-10
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.حذف شده است-11
.حذف شده است-12

.حذف شده است-1تبصره
.مشموالن هر یک از مدارك فوق را به تعداد مورد نیاز به حوزه وظیفه عمومی ذیربط تحویل خواهند داد-2تبصره

مدارك الزم براي رسیدگی به تفاضاي معافیت یک نفر از فرزندان یا برادران فرد اسیر یا مفقود االثر به شرح زیـر     -166ماده
:است

.تصویر شناسنامه پدر یا برادر مشمول که اسیر یا مفقود االثر باشند-1
.حذف شده است-2
.تصویر شناسنامه مادر مشمول-3
خارج از حوزه محل صدور شناسنامه رسیدگی شود پاسخ استعالم وضـع مـشمولیت وي    در صورتیکه به وضع مشمول در       -4

.از حوزه یا گروهان یا بخش وظیفه عمومی محل صدور شناسنامه مشمول
.حذف شده است-5
.حذف شده است-6
.حذف شده است-7

.حذف شده است-1تبصره
. دادبه حوزه وظیفه عمومی ذیربط تحویل خواهندنیازموردبه تعدادرامشموالن هریک ازمدارك فوق-تبصره

:مدارك الزم براي رسیدگی به تقاضاي معافیت یک نفر از فرزندان خانواده شهداء به شرح زیر است-167ماده
.اندتصویر شناسنامه پدر یا برادر مشمول که شهید شده-1
د رسیده است مبنی بر شهادت پدر یا بـرادر مـشمول در    بنیاد شهی  تأییدگواهی نیروهاي نظامی و انتظامی مربوط که به         -2

.مورد شهداي نیروهاي نظامی و انتظامی و یا گواهی بنیاد شهید مبنی بر شهادت پدر یا برادر مشمول در مورد سایر شهداء
.تصویر شناسنامه مادر مشمول-3
.تصویر شناسنامه برادر یا برادران مشمول-4
.حذف شده است-5
وت پدر و مادر مشمول در صورتیکه برادر مشمول شـهید شـده و پـدر و مـادر فـوت نمـوده و مـشمول مـدعی                        گواهی ف -6

.سرپرستی برادر یا خواهر صغیر خود باشد
.حذف شده است-7
.حذف شده است-8
.حذف شده است-9

.حذف شده است-10
سال از تاریخ شـهادت بـه سـن    7که ظرف رضایت نامه رسمی همسر شهیدي که داراي فرزند مشمول یا فرزندي است   -11

از معافیت یک نفر از خانواده شهداء اسـتفاده نمایـد ایـن            می باشد مشمولیت میرسد مبنی بر اینکه برادر شهید که مشمول          
.رضایتنامه بایستی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و ثبت شود

.حذف شده است-12
.دادبه حوزه وظیفه عمومی ذیربط تحویل خواهندنیازموردمشموالن هریک ازمدارك فوق رابه تعداد-تبصره
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آموزش نظامی مشموالن و درجات و حقوق و مزایاي آنان-فصل پنجم

بالمانع ازمانهاي وظیفه قادر به خدمت و     کلیه مشموالن خدمت وظیفه عمومی که از طریق مراجع پزشکی و س            -168ماده
تشخیص داده شده اند به مرکز آموزشی نیروهاي نظامی و انتظامی تحویـل و طبـق برنامـه آموزشـی کـه از طریـق سـتاد                      
مشترك ارتش و ستاد مرکزي سپاه پاسداران انقالب اسالمی تنظیم می گردد دوره آموزش مقـدماتی نظـامی را بایـد طـی            

.نمایند
کلیه مشموالن فوق دیپلم جهت طی دوره درجه داري وظیفه به مرکز آموزشی و فرهنگـی نیروهـاي نظـامی و            -169ماده

انتظامی اعزام و پس از طی دوره آموزش مقدماتی نظامی و تخصصی و موفقیت در آزمایشهاي مربوطـه و داشـتن سـالمت              
.ظیفه نایل می شوندسیاسی به یکی از درجات گروهبانی وجسمی و روانی و صالحیت اخالقی و

مشموالن فوق دیپلم که به دوره آموزشی درجه داري وظیفه اعزام می شوند در صـورت مـردود شـدن در دوره                     -170ماده
آموزش مقدماتی تخصصی و یا نداشتن سالمت جسمی و روانی و صالحیت اخالقی و سیاسی بقیه خدمت خود را بـا درجـه    

.افرادي وظیفه انجام خواهند داد
کلیه مشموالن دیپلمه و پایین تر پس از طی دوره آموزش مقدماتی نظامی با درجه افرادي وظیفـه بـه خـدمت         -171ماده

.خود در نیروهاي نظامی یا انتظامی مربوطه ادامه خواهند داد
مـشموالن  سازمانهاي نظامی و انتظامی مجاز خواهند بود به تعداد مورد نیـاز از بـین   در موارد ضروري نیروها و -172ماده

دیپلمه پس از خاتمه دوره آموزش مقدماتی نظامی بر اساس ضوابط زیر انتخاب و جهت طـی دوره درجـه داري وظیفـه در          
:تخصص هاي مورد لزوم به مرکز فرهنگی مربوطه اعزام دارند

.دارا بودن صالحیت اخالقی و سیاسی-الف
.ابراز لیاقت و شایستگی در دوره آموزش مقدماتی نظامی-ب
.داشتن استعداد جسمی و روانی برابر نظریه بهداري سازمان یا نیرو-ج
.دارا بودن معدل باالتر در پایان دوره دبیرستان و دوره آموزش مقدماتی نظامی-د

مشموالن لیسانسیه و باالتر در صورتی که قادر به خدمت و بالمانع تشخیص داده شوند براي طی دوره آمـوزش    -173ماده
خواهند شد و پس از موفقیـت در دوره مـذکور در صـورتی کـه از لحـاظ اخالقـی و          امی تحویل مرکز آموزشی   مقدماتی نظ 

.سیاسی و مکتبی شایستگی داشته باشند براي طی دوره آموزش افسري وظیفه اعزام خواهند گردید
سري و موفقیـت در  مشموالنی که داراي دانشنامه دکتـرا در هـر رشـته باشـند پـس از طـی دوره آمـوزش افـ                 -174ماده

.آزمایشهاي مربوطه به درجه ستوان یکمی مفتخر خواهند شد
مشموالن لیسانسیه و فوق لیسانسیه در صورت موفقت در آزمایشهاي دوره آموزشی افسري بـه درجـه سـتوان                 -175ماده

.شددومی مفتخر خواهند
آموزش مقدماتی نظامی مردود شوند و یـا طبـق   لیسانسیه و باالتر در آزمایشهاي دوره  در صورتی که مشموالن    -176ماده

نظر شوراي مرکز آموزشی از لحاظ جسمی، مکتبی و اخالقی صالحیت الزم جهت نیل به درجه افسري نداشته باشند بـراي    
.طی دوره درجه داري وظیفه اعزام خواهند شد

مردود گردنـد و یـا طبـق نظـر شـوراي           در صورتی که مشموالن لیسانسیه و باالتر در آزمایشهاي دوره افسري             -177ماده
مرکز آموزشی مربوطه از لحاظ مکتبی و اخالقی صالحیت الزم جهت نیل به مقام افسري نداشته باشند بقیـه خـدمت دوره      

.ضرورت را برابر نظر شورا با یکی از درجات گروهبانی وظیفه انجام خواهند داد
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دانشجویان، دانش آموزان و افراد وظیفه به شرح زیر خواهد  ،داران درجه ،میزان حقوق و مزایاي ماهانه افسران      -178ماده
:بود
.حقوق ماهانه افسران وظیفه معادل حقوق ثابت ماهانه سال اول افسران هم درجه کادر ثابت-الف
واحـد حقـوق   125حقـوق گروهبـان دوم   واحـد 115حقوق ماهانه درجه داران وظیفه عبارت است از گروهبان سـوم    -ب

.واحد حقوق135ان یکم گروهب
.ریال2000حقوق ماهانه دانشجویان وظیفه در مدت آموزش مقدماتی -ج
ریال2500حقوق ماهانه دانشجویان وظیفه در مدت آموزش تخصصی -د

.ریال2000حقوق ماهانه دانش آموزان وظیفه در مدت آموزش مقدماتی و تخصصی -ه 
.ست که هر سال در بودجه وزارت دفاع پیش بینی می شودحقوق ماهانه افراد وظیفه به میزانی ا-و

.ضریب حقوق درجه داران وظیفه عبارت است از ضریب حقوق پرسنل کادر ثابت ارتش جمهوري اسالمی-تبصره
میزان مرخصی ساالنه پرسنل وظیفه در مدت خدمت برابر مدت مرخصی پرسنل کـادر ثابـت نیروهـاي مـسلح          -179ماده

.سنل نیروهاي مسلح تعیین خواهد شدآیین نامه مرخصی پرچگونگی استفاده از آن درران می باشد وجمهوري اسالمی ای
پایان دوره اسارت یـا  ن خدمت وظیفه عمومی اسیر یا مفقوداالثر بشوند حسب مورد تا     یپرسنل وظیفه که در ح     -180ماده

:حقوق پرداخت خواهد شدتعیین تکلیف از واحد مربوطه به عائله تحت تکفل آنان به ترتیب زیر
در دوره ضرورت از حقوق درجه مربوطه و پس از پایان دوره ضرورت و ورود به دوره احتیاط از حقوق معـادل حقـوق                -الف

. ثابت هم درجه کادر ثابت
وند در صورتی که در حین اسارت و یا مفقوداالثر بودن دوره احتیاط آنها منقضی گردیده و وارد مرحله ذخیـره اول شـ                   -ب

.معادل حقوق ثابت یک درجه باالتر از درجه دوره احتیاطاز حقوقی
در صورتی که حین اسارت ا مفقوداالثر بودن وارد مرحله ذخیره دوم شوند از حقوق معادل یک درجـه بـاالتر از ذخیـره     -ج

.اول
.و انتظامی خواهد بودعائله تحت تکفل پرسنل وظیفه حسب مورد برابر مقررات استخدامی نیروهاي نظامی -تبصره
یا سـازمان مربـوط   این آیین نامه پرسنل وظیفه اي اسیر یا مفقوداالثر شناخته می شوندکه توسط نیرو             از نظر  -181ماده  

.گرددتأییدبر اساس مقررات مورد عمل نیروهاي نظامی وانتظامی مراتب اسارت یا مفقود االثر بودن آنان 
و به علل قانونی از خدمت ترخیص شـود چنانچـه علتـی            ذرانیدن دوره ضرورت بوده   با مشموالنی که مشغول گ     -182ماده

که موجب ترخیص گردیده مرتفع و بازگشت آنان به خدمت ضروري باشد در صورتی که بیش از یکسال از تـاریخ تـرخیص         
:نگذشته باشد به ترتیب زیر رفتار خواهد شد

ه باشند بـه مرکـز آموزشـی اعـزام خواهنـد شـد تـا دوره آموزشـی را         چنانچه قبل از اتمام دوره آموزشی ترخیص شد    -الف
.بگذرانند

اتمام دوره آموزشی ترخیص شوند به منظور ادامه بقیه خدمت دوره ضرورت به نیرو یا سـازمان مربوطـه         ازچنانچه بعد  -ب
.قبلی معرفی خواهند شد

.ت آنان محسوب خواهد شدخدمت ضرورجزءمدت خدمت قبلی مشموالن مذکور در ماده فوق -تبصره
نیـرو یـا سـازمان    پرسنل وظیفه اي که توسط مقامات قضایی زندانی می شوند در زمان بازداشت ارتباط آن بـا    -183ماده

.مربوطه قطع و از کسوت نظامی خارج خواهند شد
به خـدمت چنانچـه   هرگاه بازداشت پرسنل وظیفه توسط مقامات قضایی در دوره آموزش باشند در صورت اعاده             -1تبصره

به تشخیص شوراي آموزشی یا فرهنگی مرکز آموزش موجب لطمه به آموزش گردد دوره آموزشـی آنـان               مدت بازداشت بنا  
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خاتمـه  ازداشـت پـس از    بصورتی که مدت    درصورت بقیه دوره آموز ش ادامه خواهند داد و        تجدید خواهد شد در غیر این     
.ه ضرورت را بدون احتساب ایام بازداشت انجام خواهند دادحین خدمت باشد بقیه خدمت دوردرآموزش و

.خدمت وظیفه محسوب نخواهد شدجزءمدت زندانی -2تبصره
بـه خـدمت اعـزام   مجـدداً مدت خدمت دوره ضرورت مشموالنی که به هر علـت از خـدمت منفـک گردیـده و          -184ماده

.می شوند مدتی است که در اعزام مجدد آنان ملک عمل می باشد
یگان ترخیص کننده این قبیل مشموالن موظف است مدارك اعزامی را ضمن ذکر علت ترخیص به حوزه اعزام           -185ادهم

.کننده ارسال دارد
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مجلس شوراي اسالمی ایران29/7/1363آئین نامه اجرائی قانون خدمت وظیفه عمومی 

جرائم و مجازاتهاغیبت مشموالن وظیفه عمومی وـفصل ششم 

غیبت مشموالن خدمت وظیفه عمومی-بخش اول
21مـاده 2تبـصره شـوراي موضـوع   تأییدنکه مطابق ضوابطی که به      آمگر   می شوند مشمولن زیر غایب محسوب      -186ماده

.قانون خدمت وظیفه عمومی برسد، عذر غیبت ایشان موجه باشد
.مومی مربوطه جهت اعزام بخدمت حاضر نشوندمشموالنی که در تاریخ مقرر در حوزه وظیفه ع-1
مشموالنی که به وضع آنها وسیله سازمانهاي وظیفه عمومی رسیدگی شده و برگ قانونی معافیت موقت دریافت و پس از                    -2

.انقضاي مدت اعتبار آن ظرف یکماه براي تجدید رسیدگی خود را معرفی ننمایند
.عزام در پادگان محل آموزش حاضر نشوندمشموالنی که پس از تعیین محل خدمت و ا-3

مشموالن غایب که پس از دستگیري یا معرفی خود در حین رسیدگی از لحـاظ پزشـکی معـاف دائـم شـناخته                   -187ماده
گردند مده باشد جهت رسیدگی به اتهام غیبت به مراجع قضائی معرفی می         آشوند چنانچه علت معافیت در ایام غیبت بوجود         

معافیت اینگونه مشموالن در تاریخ احـضار و طـول مـدت غیبـت     به علتیص شوراي پزشکی معاینه کنده و چنانچه به تشخ 
.نیز وجود داشته از تعقیب کیفري معاف خواهند بود

به مشموالن غایب که پس از حضور یا دستگیري در معاینه پزشکی معاف موقت تشخیص داده شوند تـا تعیـین           -188ماده
.برگ معافیت موقت داده نخواهد شد) ئم پزشکی یا اعزام بخدمتمعافیت دا(تکلیف قطعی

اند چنانچه در حین خدمت معاف پزشکی دائم تـشخیص          مشموالن غایبی که به خدمت دوره ضرورت اعزام شده         -189ماده
رسـیدگی  داده شوند پرونده آنان به حوزه وظیفه عمومی اعزام کننده اعاده تا موضوع غیبت در محکم صالحه قـضایی مـورد                   

.قرار گیرد
پس از پایان خدمت کارت پایـان خـدمت بـه حـوزه     می شوندمشموالنی که داراي غیبت بوده و به خدمت اعزام          -190ماده

وظیفه عمومی اعزام کننده ارسال خواهد شد و حوزه اعزام کننده چگونگی غیبت را به دادسراي محـل اعـالم و برابـر حکـم              
.صادره از دادگاه عمل خواهد شد

در صورتیکه در حـین خـدمت دوره ضـرورت حـسن     می شوندمشموالن غایبی که به خدمت دوره ضرورت اعزام        -191ماده
رفتار و اخالق از آنان مشاهده شود و یا در عملیات جنگی ابراز شجاعت و فدکاري نمایند مراتب مورد گواهی فرمانده نیرو یا                

ن خدمت دوره ضرورت به حوزه وظیفه اعزام کننده اعالم تا از آن طریـق   سازمان مربوطه واقع گردد موضوع همراه کارت پایا       
به اداره وظیفه عمومی منعکس گردد که در صورت موافقت اداره وظیفه عمومی از اعـالم موضـوع غیبـت بـه محکـم صـالح               

.قضایی صرف نظر نموده و کارت پایان خدمت دوره ضرورت از طریق حوزه ذیربط به آنان تحویل گردد
مراجع انتظامی موظفند مشموالن غایب حوزه استحفاظی را دستگیر نمـوده و بـه حـوزه وظیفـه محـل تحویـل                 -192هماد

.دهند
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جرائم و مجازاتها-بخش دوم
موزش اولیه مرتکب فرار از خدمت شوند ملزم هستند خود را به واحـد مربوطـه معرفـی در    آپرسنلی که در حین    -193ماده

د نیز باید به همان واحد تحویل گردند و چنانچه معرفی آنان به واحدهاي مربوط امکانپذیر نباشد باید               صورتیکه دستگیر شون  
.به حوزه وظیفه عمومی محل دستگیري تحویل تا همانند سایر مشمولین به خدمت اعزام گردند

.حذ ف شده است-194ماده
خـدمت دوره  جـزء ي حتـی در صـورت فـرار مکـرر        خدمت قبلی این قبیل مشموالن پس از معرفی یا دسـتگیر           -195ماده

.ضرورت محسوب نخواهد شد
6مشموالنی که پس از خاتمه دوره آموزش مرتکب فرار از خدمت شوند در صورتی که مدت فرار از خدمت آنـان         -196ماده

کیفر ارتش اقدام و وماه یا کمتر باشد پس از دستگیري یا معرفی نسبت به تعقیب کیفري آنان برابر مقررات قانون دادرسی                    
.بقیه خدمت دوره ضرورت را انجام خواهند داد

مـاه باشـد مـدت خـدمت قلـی      6چنانچه مدت فرار از خدمت پرسنل وظیفه پس از پایان دوره آموزشی بیش از    -197ماده
بـه یگـان   در صورت معرفی یا دستگیري توسط دژبان یا ژاندارمري محل        آنان جزء خدمت دوره ضرورت محسوب نگردیده و       

.تا ضمن انجام خدمت دوره ضرورت نسبت تعقیب کیفري آنان اقدام گرددتحویل خواهند شد،محل خدمت قبلی اعزام و
از تاریخ فرار از خـدمت مـشموالن مـاده بـیش از یکـسال               ویا182چنانچه از تاریخ ترخیص مشموالن موضوع ماده       -تبصره

تشخیص نیرو یا سازمان مربوطه جهت طی دوره آموزشی از طریق یگـان    گذشته باشد در صورت نیاز به تجدید آموزش بنابه        
.محل خدمت به مرکز آموزشی همان نیرو یا سازمان اعزام خواهند شد

انتظامی محـل  مأموریندژبان و مأموریندستگیري و تعقیب کیفري پرسنل وظیفه فراري حسب مورد به عهده           -198ماده
.خواهد بود
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ائی و دستگیري مشمولین غائبنحوه شناس-سوم بخش 
جمهوري اسالمی ایران موظفند مـشموالن غائـب      ژاندارمري و شهربانی و   ،کمیته انقالب اسالمی  ،سپاه پاسداران  -199ماده

.خدمت وظیفه عمومی را شناسایی و دستگیر نموده و به حوزه وظیفه عمومی محل دستگیري تحویل نمایند
این آئین نامه موظفند ضمن رسیدگی به انجام درخواست مـراجعین در صـورتی            199اي مندرج در ماده     سازمانه -200ماده

مـدارك مربـوط بـه وضـع     )سـالگی مـی شـوند   19وبعـد از آن کـه وارد سـن          1338متولدین  (که در سن مشمولیت باشند    
و به نزدیکتـرین حـوزه وظیفـه عمـومی     مشمولیت آنان را خواستار و چنانچه فردي فاقد مدارك یاد شده باشد او را دستگیر       

.معرفی و تحویل نمایند
جهت تعقیب کیفـري بـه مراجـع قـضایی           بدوًاهر گاه مشموالن موضوع این ماده متهم به ارتکاب جرائمی باشند             -1تبصره

.ذیصالح معرفی و پس از رفع نیاز قضایی به منظور انجام خدمت به حوزه وظیفه عمومی معرفی شوند
:ارك مربوط به وضع مشمولیت مندرج در این ماده عبارتند از مد-2تبصره

.کارت پایان خدمت دوره ضرورت-الف
.کارت معافیت دائم کامپیوتري-ب
.در مدت اعتبار آن) کفالت یا پزشکی و یا معافیت برادر یا فرزند اسیر (کارت معافیت موقت -ج
.کارت تحصیلی معتبر-د
.هاي نظامی و انتظامیکارت شناسایی پرسنل نیرو-ه
.گواهی اشتغال به خدمت پرسنل وظیفه در دوره ضرورت-و
گواهی اشتغال به تحصیل و یا خدمت در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشـکی، وزارت آمـوزش و پـرورش، سـازمان                   -ز

.دمت وظیفه عمومیقانون خ9و8-7-6کشتیرانی جهموري اسالمی ایران، آموزشگاه فنون هواپیمایی موضوع موارد 
.دفترچه آماده به خدمت در مدت اعتبار آن-ح

درصورتی که سازمانهاي مذکور به منظور معرفی و تحویل مشموالن غائـب بـه حـوزه وظیفـه عمـومی نیـاز بـه                   -3تبصره
رت درخواسـت  این آئین نامه را داشته باشند سازمانهاي مزبور موظفند در صو        199همکاري سایر سازمانهاي مذکور در ماده       

.همکاري الزم را معمول دارند
کلیه افرادي که در سنین مشمولیت قرار دارند موظفند مدارك مربوط به وضع مشمولیت خـود را همـراه داشـته          -201ماده
.باشند
این آئـین نامـه جهـت دریافـت اطالعـات مردمـی و تـسهیل در انجـام         199هر یک از نیروهاي مندرج در ماده        -202ماده

آورده و این مـسئله را بـه وسـیله رسـانه     فوق موظفند امکاناتی از قبیل تلفن و غیره را براي مراجعه مردم به وجود     تمأموری
به وسـیله اطالعـات مردمـی مـشموالن غائـب و کـار فرمایـان متخلـف محـل               هاي گروهی محل به اطالع عموم برسانند تا       

.شناسایی و دستگیر شوند
نهادهاي قانونی ضمن انجام امور جاري چنانچه مشمولی فاقـد  ،ات دولتی و وابسته به دولت  مؤسس،وزارتخانه ها  -203ماده

باشد موظفند آنان را شناسایی نموده و مراتب را به نزدیکتـرین مرجـع انتظـامی محـل                 200ماده 2تبصرهمدارك مذکور در    
.اعالم نمایند

ز قبیـل هتلهـا، مهمانخانـه هـا، گاراژهـا، سـینماها،       انتظامی هر محـل مکلفنـد کلیـه امکـن عمـومی ا      مأمورین-204ماده
باشگاههاي ورزشی را زیر نظر داشته تا مشمولین غایبی را که در ایـن امکـن حـضور دارنـد          وترمینالهاي اتوبوسرانی، پارکها  

.نمایندشناسایی و دستگیر
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وزه هاي وظیفه عمومی با مکاتبه و    موظفند مشموالنی را که توسط ح      199هر یک از سازمانهاي مندرج در ماده         -205ماده
.تعیین آدرس خواسته شده باشند دستگیر و به حوزه هاي مربوطه معرفی نمایند

پلیس راه ژاندارمري و راهنمایی و رانندگی مکلفند ضمن انجام وظیفه محوله چنانچه به مشمول غایبی             مأمورین-206ماده
.انتظامی تحویل نمایندبرخورد نمایند او را دستگیر و به نزدیکترین مرجع

ات غیـر دولتـی از قبیـل کارخانجـات، کارگاههـا،      مؤسـس این آیین نامه بایـد بـه   199سازمانهاي موضوع ماده  -207ماده  
اند ن غایبی را که به کار گرفته شده بنگاهها، مغازه ها و سایر امکنی که در حوزه استحفاظی آنان قرار دارد مراجعه و مشموال               

.در مورد تعقیب کیفري کارفرما اقدام الزم انجام و با پرونده متشکله به دادسراي عمومی محل معرفی نماینددستگیر و نیز 
اجتماعی و کمیته هاي امور صنفی ضمن    تأمینوزارت کار و امور اجتماعی و سازمانهاي         مأموریندر صورتی که     -208ماده

یبی را به کار گرفته است بایـد مراتـب را بـه نزدیکتـرین مرجـع      انجام وظائف محوله متوجه شوند که کار فرمایی مشمول غا         
.انتظامی محل جهت دستگیري مشمول غایب و تعقیب قانونی کار فرماي متخلف اعالم دارند

مـاده  2انتظامی هر محل موظفند افرادي را که در سن مشمولیت بوده و فاقد مدارك مذکور در تبـصره         مأمورین-209ماده
.ابر عمومی به مشاغلی اشتغال دارند دستگیر و به حوزه وظیفه عمومی محل تحویل نمایندباشد و در مع200
حوزه هاي وظیفه هر محل موظفند مشمول یا مشمولین غایبی را که به آنهـا تحویـل مـی گـردد پـس از احـراز             -210ماده

ده به خدمت صادر و به مرکز آموزش نیرو یـا  بالمانع و قادر به خدمت باشند براي آنان دفترچه آماهویت در صورتی که قانوناً  
.در مورد پذیرش این قبیل مشمولین هماهنگی تعیین گردیده اند اعزام دارندقبالًسازمانی که 

این آیین نامه دستگیر و به حوزه وظیفه محل دسـتگیري تحویـل           199مشموالن غایب که توسط نیروهاي ماده        -211ماده
امه عکس دار خودداري نمایند حوزه هاي وظیفه عمومی باید بـراي آنـان دفترچـه آمـاده بـه           می شوند هرگاه از ارائه شناسن     

خدمت بدون عکس با مشخصاتی که اظهار می دارند صادر نمایند و مرکـز آمـوزش موظـف بـه پـذیرش اینگونـه مـشموالن            
.خواهند بود

هاي انقـالب اسـالمی و ادارات اطالعـات    مرکز آموزشی موظفند مشخصات و عکس اینگونه مشموالن را به دادسـرا            -تبصره
.محل مربوطه ارسال دارند

چنانچه مشمولین غائب در غیر موعد اعزام به حوزه هاي وظیفه عمومی تحویل شـوند و امکـان اعـزام آنـان بـه                       -212ماده
و دفترچـه  مرکز آموزشی نیز نباشد حوزه هاي وظیفه عمومی مجازند از مشمول تضمین یا تعهد کتبی بر حسب مـوزد اخـذ     

.آماده به خدمت براي خدمت براي اولین وهله اعزام صادر و تحویل نمایند
در صورتی که مشمول نتواند تضمین یا تعهد الزم را بسپارد اینگونه مشمولین باید تا اولین مرحله اعزام در مرکـز                -1تبصره

.ی اعزام گردندهنگ یا گردان هاي ژاندارمري تحت آموزش قرار گرفته و سپس به مرکز آموزش
اعتبـارات مربـوط بـه ایـن قبیـل        تـأمین ژاندارمري جمهري اسالمی ایران باید پیش بینـی هـاي الزم در مـورد                -2تبصره

.مشمولین را بنماید
مشموالنی که دستگیر و به حوزه هاي وظیفه عمومی محل تحویل می شوند در صورتی کـه بـه مرکـز آموزشـی         -213ماده

یا در گردانهاي ژاندارمري نگهداري شوند پایه خدمتی آنان از همان روز دستگیري محسوب خواهـد          اعزام و یا در هنگ ها و      
.شد

در موعد مقرر که در دفترچه آماده به خـدمت قیـد گردیـده بـراي اعـزام بـه       212در صورتی که مشموالن ماده   -214ماده
ایـن  199در اختیار سازمانهاي مـذکور در مـاده   موقع حاضر نشوند بایستی اسامی و آدرس آنان با ذکر هویت شخص ضامن        

آیین نامه گذارده شود تا نسبت به دستگیري مجدد مشموالن و تعقیب قانونی آنان از طریق دادسراي عمـومی محـل اقـدام                 
.گردد
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مراجعـه نماینـد بـدون   مشموالنی که در موعد مقرر براي اعزام به خدمت حاضر نگردیده و پس از مدتی شخـصًا    -215ماده
. معرفی به دادگاه به خدمت اعزام خواهند شد و مدت خدمت دوره ضرورت آنان بیش از خدمت مقـرره قـانونی خواهـد بـود                     

.فه عمومی با آنان رفتار خواهد شدآیین نامه اجرایی قانون خدمت وظی190بدیهی است در پایان خدمت برابر ماده 
جع قضایی تحویل می شوند پس از تعیین تکلیف و صدور حکم بایـد  مشموالنی که براي بار دوم دستگیر و به مرا -216ماده

از طریق مراجع قضایی جهت اعزام به خدمت به حوزه هاي وظیفه عمومی محل تحویل گردند و حـوزه هـاي مربوطـه بایـد                 
ام نـشوند  تاریخ اعزام مجددي براي این قبیل مشموالن تعیین و چنانچه مشمولین مذور در تاریخ تعیین شده حاضر بـه اعـز             

.حوزه هاي مربوطه باید مراتب را جهت اجراي حکم صادره به دادسراي محل اعالم دارند
با توجـه  مشوالنی که به حبس تعلیقی محکوم شده اند چنانچه به اتهام فرار خدمت نیز تحت تعقیب قرار گیرند        -217ماده

براي فرار از خدمت مجازات تعلیقی نیز درباره آنان اجـرا     قانون مجازات اسالمی عالوه بر مجازات مقرره         40ماده 8به تبصره 
.خواهد شد

خود را معرفی بنمایند و  براي مشموالن غایبی که شخصًا     27/04/65حوزه هاي وظیفه عمومی موظفند از تاریخ         -218ماده
نرفته اند بر حـسب مـورد   دفترچه آماده به خدمت اخذ و در تاریخ معیین به خدمت    قبالًیا دستگیر شوند و یا مشموالنی که        

.در دفترچه آماده به خدمت آنان مدتی را که باید اضافه خدمت داشته باشند قید نمایند
این آیین نامه باید پرسنل وظیفه فراري را دستگیر و بـه دژبـان محـل تحویـل             199سازمانهاي مندرج در ماده      -219ماده

.ري معرفی تا به نزدیکترین واحد دژبان تحویل شوندنمایند و در صورت نبودن دژبان به واحدهاي ژاندارم
.یگان دژبان یا ژاندارمري محل در مرد پرسنل وظیفه فراري به ترتیب زیر اقدام خواهند نمود-220ماده
در صورتی که پرسنل وظیفه در مرکز آموزش مرتکب فرار از خـدمت گردیـده باشـند تحویـل مرکـز آموزشـی ذیـربط            -الف

آیین نامه اجرایی قانون خدمت وظیفـه عمـومی بـا     193قانون خدمت وظیفه عمومی و ماده        59ابق ماده   خواهند شد تا مط   
.آنان رفتار گردد

پرسنل وظیفه ایی که پس از خاتمه دوره آموزش مرتکب فرار از خدمت شده اند از طریق دژبان یا ژانـدارمري بـه یگـان      -ب
مـاه یـا کمتـر باشـد بقیـه دوره      6صورتی که مدت فرار از خدمت آنـان  محل خدمت قبلی اعزام و تحویل خواهند شد تا در         

قـانون  59ماه باشد مدت خدمت قبلی آنان مطابق مـاده      6خدمت بیش از    خدمت ضرورت انجام داده و هر گاه مدت فرار از         
ن قبلـی  بایـد خـدمت دوره ضـرورت را در یگـا    مجـدداً خدمت دوره ضرورت محسوب نگردیده و  خدمت وظیفه عمومی جزء   

.انجام دهند و در هر دو مورد نسبت به تعقیب کیفري آنان اقدام گردد
یگانهاي نیروهاي نظامی و یا انتظامی مرتکب فرار از در صورتی که پرسنل وظیفه حسب مورد از مرکز آموزش یا           -221ماده

انی جهـت دسـتگیري بـه       روز مراتـب را بـا ذکـر مشخـصات و نـش             10ظـرف  حداکثرخدمت گردند فرماندهان مربوطه باید      
این آیین نامه و مراجع انتظامی محل خدمت و حوزه وظیفه عمومی اعزام کننده اعالم دارند تا          199سازمانهاي موضوع ماده    

.سازمانهاي مذکور آنان را دستگیر و به محل خدمت تحویل نمایند
یق بسیج به جبهه اعزام گردیده اند در صـورت  براي مشموالنی که تا زمان تصویب این قانون در ایام غیبت از طر   -222ماده

معرفی یا دستگیري مانند سایر مشمولین غایب دفترچه آماده به خدمت صادر و چنانچه گواهی انجـام خـدمت در جبهـه از                
مراتـب نیـز در دفترچـه آمـاده بـه      شده از اضافه خدمت آنان کسر خواهد شد و     تأییدطریق بسیج ارائه نمایند مدت خدمت       

و هرگاه مشمول به خدمت اعزام شده باشد به واحد مربوطه اعالم خواهد شد که مدت خـدمت مـذکور   ید می گردد خدمت ق 
.را از میزان اضافه خدمت وي کسر نمایند
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حق بـه کـار گیـري مـشموالن،      مغازها،بنگاهها،،ات غیر دولتی از قبیل کارگاهها     مؤسسکارفرمایان و مسئوالن    -223ماده
رسیدگی به وضـع مـشموالن حـق بـه کـارگیري      قبل ازدر زمان صلح نیزات مذکور ندارند ومؤسسدر غایب زمان جنگ را  

.مشموالن زمان صلح را نیز نخواهند داشت
ات خود به کار گیرند توسـط نیروهـاي مـذکور در مـاده     مؤسساشخاصی که مشموالن غایب موضوع این ماده را در  -تبصره

دادسراي عمومی محل معرفی خواهند شد تا به اتهام به کار گرفتن مشموالن غایب زمـان  این آیین نامه شناسایی و به      199
.جنگ تحت تعقیب قانونی قرار یرند

باشـند تـا مـشخص    200ماده2تبصرهانتظامی در صورت برخورد با افرادي که فاقد مدارك مذکور در   مأمورین-224ماده

. لین غایب رفتار خواهند نمودشدن وضعیت مشمولیت با آنان همانند سایر مشمو
مدت خدمت دوره ضرورت را در مناطق عملیاتی انجام        کلیه افراد وظیفه در زمان جنگ باید حداقل یک سال از           -225ماده
.دهند

.مناطق عملیاتی مناطقی است که توسط شوراي عالی دفاع به عنوان منطقه عملیاتی تعیین شده یا می شوند-تبصره
نیروها یا سازمانهاي نظامی و انتظامی امکان به کار گیري پرسـنل وظیفـه خـود را بـه               تی که هر یک از    در صور  -226ماده

محولـه بـه هـر نیـرو یـا سـازمان       مأموریـت مدت یک سال در مناطق عملیاتی نداشته باشند با در نظر گرفتن وظیفه و نوع              
هماهنگی درباره تعویض و جابجایی پرسنل وظیفه از       پرسنل وظیفه از نیرویی به نیروي دیگر تعویض و جابجا خواهند شد و            

نیرویی به نیرویی دیگر در مورد نیروهاي سه گانه ارتش و ستاد مشترك و وزارت دفاع و سازمانهاي تابعه بـا سـتاد مـشترك      
الب ارتش جمهوري اسالمی ایران و درباره سپاه با ستاد مـشترك سـپاه پاسـداران انقـالب اسـالمی و در مـورد کمیتـه انقـ                        

ژاندارمري و شهربانی جمهوري اسالمی ایران با وزارت کشور خواهد بود به نحوي که این قانون در مورد کلیه افـراد                  ،اسالمی
.وظیفه بطور بکسان اجرا گردد

مشمول یا مشموالنی که با تشخیص شوراي عالی دفاع وجود آنان در غیر مناطق عملیاتی ضروري باشد الزامـی بـه     -تبصره
.ک سال خدمت در مناطق عملیاتی ندارند و خدمت مقرر را در همان نیرو و یا سازمان مربوط انجام خواهند دادانجام ی

ئف محوله موضوع قانون الحـاق     ها و وظا   مأموریتدر هر استان به منظور ایجاد هماهنگی در جهت حسن انجام             -227ماده
ایـن قـانون   1نمایندگان سازمانهاي مـذکور در مـاده   ازمرکبشورایی1365موادي به قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب    

.زیر نظر استاندار تشکیل می گردد
در مناطقی که به دلیل وجود مسائل خاص فرهنگی یا سیاسی امکان اقـدام عمـل جهـت شناسـایی و دسـتگیري                     -تبصره

یباشـند پـس از درخواسـت یکـی از     سربازان فراري و مشموالن غائب به طور جداگانه و مستقل براي سازمانها وجود نداشته        
اقـدام  هـا مأموریـت سازمانهاي مذکور موضوع در شوراي مذکور در ماده فوق مطـرح و پـس از همـاهنگی در جهـت انجـام        

.مشترك توسط سازمانها صورت خواهد پذیرفت
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سایر آئین نامه هاي خدمت وظیفه عمومی 

ت اعضاي بسیج نیروي مقاومـت سـپاه پاسـداران انقـالب          آیین نامه اجرایی قانون احتساب قسمتی از خدم       

11/6/1380مصوب اسالمی به عنوان خدمت دوره ضرورت
:در این آیین نامه اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند-1ماده
می به عنـوان خـدمت   قانون احتساب قسمتی از خدمت اعضاي بسیج نیروي مقاومت سپاه پاسداران انقالب اسال       : قانون -الف

1378مصوب-دوره ضرورت 
.نیروي مقاومت سپاه پاسداران انقالب اسالمی: نیروي مقاومت -ب
.سپاه پاسداران انقالب اسالمی: سپاه-پ

از زمان الزم االجراء شدن قانون عضو بسیج شده یا مـی شـوند، بـه ازاي      ،سالگی تمام و باالتر    16افرادي که از سن     -2ماده
.مکاري منظم، مشمول مفاد این آیین نامه هستندهر سال ه

بـه بخـش   ،جهت انجام خدمت دوره ضـرورت راافرادي که مشمول این آیین نامه هستند باید در موعد قانونی خود -3ماده
.هاي خدمت وظیفه عمومی مربوط معرفی نمایند

ا مـی شـود، مـشمول امتیازهـاي ایـن        آن بخش از خدمت بسیجی که در طول مدت غیبت سربازي انجام شده و ی              -تبصره
.آیین نامه نیست

:مدت فعالیت مشموالن این آیین نامه به شرح زیر به عنوان خدمت وظیفه عمومی محسوب می شود-4ماده
آن دسته از بسیجیانی که در یکی ازمسئولیت هاي زیر فعالیت نمایند به ازاي هر سال فعالیت مستمر معادل سـه مـاه                  -الف
:ره ضرورت آنان محسوب می شودخدمت دوجزء

.فرمانده و اعضاي شوراي حوزه هاي مقاومت-1
.فرمانده و ارکان گردان هاي عاشورا-2
.آنبافرمانده گروهان هاي عاشورا و همتراز-3
.فرمانده پایگاههاي مقاومت و مسئوالن واحد هاي دانشجویی و دانش آموزي-4
کی از مسئولیت هاي زیر فعالیت نمایند به ازاي هر سال فعالیت مستمر معـادل دو مـاه و  آن دسته از بسیجیانی که در ی -ب

:خدمت دوره ضرورت آنان محسوب می شودجزءنیم 
.فرمانده گروههاي مقاومت-1
.آنارکان گروهان هاي عاشورا و همتراز با-2
.ش آموزياعضاي شوراي پایگاه هاي مقاومت و شوراي واحد هاي دانشجویی و دان-3
اعضاي گردان هاي عاشورا و سایر بسیجیانی که در رده هاي مقاومت بسیج سازماندهی گردیده و در برنامه هـاي حفـظ                   -ج

جـزء نـیم  هاي محول به طور منظم شرکت می کنند به ازاي هر سال فعالیت مستمر معادل یـک مـاه و           مأموریتانسجام و   
.خدمت دوره ضرورت آنان محسوب می شود

چنانچه مدت خدمت بسیجیان بیش از یک سال باشد، به همان نسبت کسري از امتیازات موضوع ایـن آیـین نامـه                 -5ماده
.ملک احتساب خواهد بود

و -1370مـصوب  -مدت دوره هاي آموزش مذکور در قانون مقررات استخدامی سـپاه پاسـداران انقـالب اسـالمی                  -6ماده
شده تابع حکم مندرج در ماده مـذکور  قانون یاد) 69(ي رزمی موضوع ماده   مدت خدمت تمام وقت بسیجیان در سازمان ها       

.مشمول کسر خدمت موضوع این آیین نامه نمی باشداست و
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مدت خدمت قابل احتساب و نیز میزان کسر خدمت با رعایت مفاد این آیین نامه از سوي نیروي مقاومت گـواهی و       -7ماده
.ر می شودجهت ارائه به یگان خدمتی مربوط صاد

میـزان فعالیـت هـا، نحـوه ارزشـیابی و ثبـت سـوابق        تأییدتعیین چگونگی همکاري و مدت آن، مرجع تشخیص و          -8ماده
ظرف سه ماه از تـاریخ ابـالغ ایـن آیـین نامـه در چهـارچوب        حداکثرخدمت بسیجیان براساس دستورالعملی خواهد بود که        

سـتاد کـل نیروهـاي    تأییدبا هماهنگی ستاد مشترك سپاه تهیه و پس از  قانون و مفاد این آیین نامه توسط نیروي مقاومت        
.مسلح اجراء می شود

اجراي این آیـین نامـه از طریـق سـتاد مـشترك      درنیروي مقاومت موظف است همه ساله گزارش عملکرد خود را    -تبصره
.سپاه به ستاد کل نیروهاي مسلح منعکس نماید
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11/10/1379مصوب نامه اجرایی قانون سرباز قهرمانآئین
:رونددراین آئین نامه عبارتهاي زیر در معانی مشروح مربوط به کار می-1ماده
.سازمان تربیت بدنی: سازمان-الف
.ستاد کل نیروهاي مسلح: ستاد کل-ب
.1376مصوب -قانون سرباز قهرمان: قانون-پ

و خـدمت  مـی شـوند  صلح از طرف فدراسیونهاي ورزشی به عضویت تیمهاي ملی پذیرفته   کلیه کسانی که در زمان     -2ماده
.ندمی باشاند مشمول مفاد این آیین نامه دوره ضرورت را انجام نداده

هاي آماده به خدمت آنان بـه منظـور همـاهنگی       سازمان صورت اسامی مشموالن قانون را به همراه تصاویر دفترچه          -3ماده
.نمایدکل ارسال میالزم به ستاد 

ظرف یک ماه نسبت به درخواست سازمان بررسی و ضمن تعیین مرکـز آمـوزش، صـورت اسـامی     حداکثرستاد کل  -4ماده
.نمایدعمومی ناجا ارسال میهمشموالن را براي اعزام به معاونت وظیف

) 27(مـاده ا اسـتفاده از اختیـارات   عمومی ناجـا و بـ  همشموالن موضوع این آیین نامه از طریق معاونت وظیف       هکلی -تبصره
بـه مرکـز آمـوزش    15/5/1364مـورخ    31940هشـمار  هعمومی، موضوع تصویب نام    هاجرایی قانون خدمت وظیف    هآیین نام 

.می شوندمشخص که توسط ستاد کل تعیین شده است اعزام 
د از آن جهـت سـیر مراحـل انتخـاب     آموزش نظامی و یا بعـ  هدر حین دور   چنانچه مشموالن موضوع این آیین نامه     -5ماده

براي تیم ملی به اردوي آمادگی تیم ملی و یا به طور مستقیم به تیم ملی دعوت شوند، با درخواست سازمان و هماهنگی 
.ستاد کل، در اختیار سازمان قرار خواهند گرفت

روي آمـوزش دهنـده همـاهنگی و     سازمان موظف است قبل از اعزام مشموالن قانون به مرکز آموزشی، با سـتاد نیـ               -6ماده
.هاي مربوط را پرداخت نمایدطبق توافق هزینه

هاي مذکور در این ماده به ازاي هر نفر در طول دوره آموزش نظامی برابر ضـوابط سـایر مـوارد مـشابه، توسـط               تبصره هزینه 
.می شودوزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح تعیین و اعالم 

ن نامه از کلیه حقوق و مزایاي قانونی که براي پرسنل وظیفه در نظر گرفته شده یا از این پس در           مشموالن این آیی   -7ماده
.می شوندمند نظر گرفته شود بهره

عمر و حوادث و خدمات مشمول قوانین و مقررات مربوط بـه نیروهـاي مـسلح    همشموالن این آیین نامه از نظر بیم    -8ماده
.ندمی باش

.می شودمی مقدماتی مشموالن قانون توسط نیروي آموزش دهنده برابر ضوابط مربوط تعیین مدت آموزش نظا-9ماده
ـ مشموالنی که قبل از شروع خدمت، آموزش نظامی مقدماتی را در نیروهاي مسلح گذرانده باشند بـا ارا     -1هتبصر ه گـواهی  ئ

.به مرکز آموزش، از آموزش نظامی معاف خواهند شد
ه مکلف است پس از پایان آموزش نظامی مقدماتی بالفاصله مشموالن این آیـین نامـه را بـه            نیروي آموزش دهند   -2هتبصر

ضرورت به سازمان معرفی و سازمان نیز موظف است تـاریخ شـروع بـه خـدمت آنـان را بـه مرکـز              همنظور ادامه خدمت دور   
.آموزش دهنده اعالم نماید

هـاي ورزشـی انجـام    ملی به عنوان مأمور به خدمت در فدراسیونمشموالن این آیین نامه در دوران خدمت در تیم     -10ماده
حق فعالیت در هیچ باشگاه یا تیم ورزشی غیرنظامی، مگر با موافقـت سـتاد کـل را    مأموریتوظیفه خواهند نمود و در مدت     

.نخواهند داشت
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ی نیروهـاي مـسلح بـه نیروهـاي     انضباطهاساس آیین نام را بر  سازمان موظف است تخلف مشموالن این آیین نامه       -11ماده
.نمایدرسیدگی و اقدام الزم را به سازمان اعالم میهماه نتیج) 2(ظرف حداکثرنیروي مربوط . مربوط اعالم نماید

مشموالن موضوع این آیین نامه از لحاظ انجام وظیفه مشخص در سازمان، تابع قوانین و مقررات سازمان خواهنـد     -1هتبصر
.بود

هـاي ملـی اسـتفاده نمایـد، موظـف اسـت بـا        نامه در تـیم  رتی که سازمان نتواند از افراد مشمول این آیین        در صو -2هتبصر
.هماهنگی ستاد کل در خصوص بازگرداندن افراد یاد شده به سازمان مربوط اقدام کند

جهـت شـرکت در   نامـه هاي ورزشی نیروهاي مسلح به مشموالن این آیـین     سازمان مکلف است در صورت نیاز تیم      -12ماده
، آنان را براي شرکت در مسابقات در اختیار ستاد کل قرار دهـد     )سیزم(مسابقات آسیایی یا جهانی مربوط به نیروهاي مسلح         

.کل باید پس از پایان مسابقات آنان را به سازمان اعاده نمایدو ستاد
) 18(مـاده ) 2(اند، از شـمول بنـد   خدمت نگرفته آماده به    هاین آیین نامه یا کسانی که دفترچ      ) 6(مادهمشموالن   -13ماده

ند و تنها براي شرکت در اردوهاي آمادگی و مسابقات ورزشی اعالم شـده از        می باش مستثنا   -1351مصوب   -قانون گذرنامه   
.ندمی باشسوي سازمان مجاز به خروج از کشور 

از کشور، از طریـق معاونـت وظیفـه عمـومی     نمونه اماي مقام مسئول سازمان براي درخواست صدور مجوز خروج         -1تبصره
.می شودکل گذرنامه معرفی هناجا به صورت کتبی از سازمان اخذ و به ادار

نامه از سوي سازمان به منظـور  کل گذرنامه مکلف است اسامی مشموالن این ماده را که در اجراي این آیین        هادار -2تبصره
.شده است، به معاونت وظیفه عمومی ناجا تنها جهت اطالع اعالم نمایدخروج از کشور جهت آنان درخواست صدور گذرنامه

خدمت ضـرورت بـراي دریافـت کـارت پایـان      هنامه را در جهت پایان دور    سازمان موظف است مشموالن این آیین      -14ماده
.خدمت به نیروي آموزش دهنده معرفی نماید
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علـوم قـضایی در محکـم    هفارغ التحصیالن دانشکدهدت خدمت وظیف  آئین نامه اجرایی قانون گذرانیدن م     

16/3/1375مصوبقضایی کشور

تعاریف-فصل اول 
علـوم قـضایی در محکـم قـضایی     هفارغ التحـصیالن دانـشکد  هدر این آئین نامه قانون گذرانیدن مدت خدمت وظیف    -1ماده
.می شودنامیده » قانون«به اختیار-1373مصوب-کشور
قـضاییه گـزینش   همشموالن این آئین نامه عبارتند از فارغ التحصیالن دانشکده علوم قضایی که مطابق ضـوابط قـو           -2ماده

.شده و خدمت دوره ضرورت را انجام داده اند
قضاییه و سازمان هاي وابـسته بـه طـور مـستمر از     هسمت هاي اداري عبارت از تصدي پست سازمانی اداري در قو        -3ماده

.صالح استباالترین مقام اجرایی ذیانتصابطریق
هاي اداري عبارت از تصدي پست سازمانی اداري در قوه قـضاییه و سـازمانهاي وابـسته بـه طـور مـستمر از                   سمت -4ماده  

.طریق انتصاب باالترین مقام اجرایی ذیصالح است
ت هاي و هزینه هاي است که به هر حقوق و مزایاي مشموالن قانون در طول دو سال اول عبارت از مجموعه پرداخ             -5ماده

عنوان به پرسنل همتراز وظیفه در نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی ایران تعلق می گیرد و در طول هشت سال مدت تعهـد                   
عبارت از مجموعه پرداخت هاي مالی تحت هر عنوان است که به هریک از قضات یا متصدیان امور اداري همتـراز در پـست                 

.گیردهاي مربوط تعلق می 

میزان و چگونگی اخذ و انجام تعهد-فصل دوم 
مشموالن داراي شرایط در صورت تمایل به استفاده از مزایاي قانون، مکلفند بالفاصله پـس از فراغـت از تحـصیل و          -6ماده

مت در کل آموزش و گزینش قضات مراجعه و جهت انجـام خـد  هعمومی، به ادارهوظیفهآماده به خدمت از ادار    هاخذ دفترچ 
.اسناد رسمی تنظیم شودهاین تعهد باید در دفترخان. قضاییه به مدت ده سال تعهد بسپارندهقو

هکارآموزي، خدمات قضایی یـا اداري و تعهـد هـشت سـال       تعهد ده ساله موضوع قانون شامل مدت آموزش نظامی،        -تبصره
.علوم قضایی استهدانشجویان به هنگام ورود به دانشکد

آموزش و چگونگی اعزام به خدمت و ترفیعات-فصل سوم 
آماده بـه خـدمت   هقضاییه در هر دوره فارغ التحصیلی صورت اسامی مشموالن قانون را به همراه تصاویر دفترچ هقو -7ماده

.آنان به منظور اخذ موافقت و هماهنگی الزم به ستاد کل نیروهاي مسلح ارسال می کند
ماه نسبت به درخواست قوه قضاییه بررسی و اعالم نظر کرده و پس از موافقـت،  یکفستاد کل نیروهاي مسلح ظر -8ماده

ضمن تعیین مرکز آموزشی نیروهاي مسلح، صورت اسامی مربوط را براي اعزام به مرکز آموزشی به اداره کل وظیفه عمـومی             
.ارسال می کند

پرداخت هزینه هاي مربـوط بـا سـتاد نیـروي         هدر زمین قضاییه قبل از اعزام مشموالن قانون به مرکز آموزشی،           هقو -9ماده
.آموزش دهنده هماهنگی می کند

برابر ضوابط سایرموارد مـشابه، توسـط   آموزش نظامی،هینه هاي مذکور در این ماده به ازاي هر نفر در طول دور         مز -تبصره
.وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح تعیین و اعالم می شود
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.زش نظامی مقدماتی مشموالن قانون توسط نیروي آموزش دهنده برابر ضوابط مربوط تعیین می شودمدت آمو-10ماده
ارائـه مشموالنی که قبل از شروع انجام تعهد، آموزش نظامی مقدماتی را در نیروهـاي مـسلح گذرانـده باشـند، بـا       -1تبصره

.گواهی به یگان آموزش دهنده، از انجام آموزش نظامی معاف می شوند
نیروي آموزش دهنده مکلف است پس از پایان آموزش نظامی مقدماتی، بالفاصله مشموالن این آئـین نامـه را بـه         -2بصرهت

.عمومی معرفی کندهکل وظیفه، به ادارهقضائیهصورت انفرادي براي اعزام به قو
قضایی یـا اداري را بـه میـزان       آموزش نظامی مقدماتی، کارآموزي علمی و عملی         همشموالن قانون پس از طی دور      -11ماده

قضاییه طی کرده و پس از موفقیت در آزمون مربوط، بـا ابـالغ مخـصوص حـسب مـورد بـه          هآموزشی قو  همقرر مطابق برنام  
.سمت هاي قضایی یا اداري منصوب می شوند

رد عمل در قوه محل خدمت قضایی واداري و ترفیعات و تغییر سمت هاي بعدي مشموالن قانون مطابق مقررات مو           -تبصره
.قضاییه تعیین می شود

گواهی اشتغال به خدمت مشموالن قانون در طول مـدت ایفـاي تعهـد داراي همـان امتیازهـایی اسـت کـه بـراي           -12ماده
.درنظر گرفته شده است-1363مصوب -قانون خدمت وظیفه عمومی ) 9(، )8(، )7(، )6(مشموالن مواد

تناع از انجام تعهدبرکناري از خدمت یا ام-فصل چهارم 
طول مدت تعهد بـه عللـی از خـدمت    در صورتی که مشموالن قانون از انجام خدمت مورد تعهد امتناع کنند یا در          -13ماده
وظیفـه  هقضاییه برکنار شوند، کارگزینی وزارت دادگستري بالفاصله جهت رسیدگی به وضع مشمولیت، آنان را به ادار  هدر قو 

هخـدمت دور هتا در صورت بالمانع بودن، ضمن احتساب مدت خـدمت آمـوزش نظـامی، بقیـ                عمومی محل معرفی می کند    
.ضرورت را در نیروهاي مسلح به انجام رسانند

ایـن آئـین نامـه، هزینـه     ) 13(مادهچناچه مشموالن قانون از خدمت مورد تعهد امتناع کنند، عالوه براجراي مفاد    -14ماده
و دو سال اول خدمت وصول و در صـورت عـدم تعیـین تکلیـف پرداخـت آن توسـط               تحصیل ههاي انجام شده در طول دور     

.به تشخیص دادگستري جمهوري اسالمی ایران از محل وثیقه ي تضمین سپرده شده استیفا می شودمتعهد،
بـه  د،چناچه عدم ایفاي تعهد خدمت ناشی از تقصیر متعهد نباشد و عرفاً نتوان آن را معلـول عمـل وي تلقـی کـر               -تبصره

.فوق معاف می شودمادهتشخیص دادگستري جمهوري اسالمی ایران متعهد از پرداخت وجوه مذکور در 
کارگزینی وزارت دادگستري مکلف است مشموالن این قانون را پس از انجام تعهد خـدمت بـراي دریافـت کـارت                      -15ماده

.کل وظیفه عمومی معرفی کندهرمعافیت دایم از خدمت ضرورت در زمان صلح، به صورت انفرادي به ادا
حسن حبیبی-معاون اول رئیس جمهور 
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آئین نامه اجرائی قانون نحوه کمک به خانواده هاي مشمولینی که با اعـزام مـشمول قـدرت اداره معـاش           

24/1/1367مصوب دهندخودرا از دست می 

شند که با اعزام مشمول به خدمت نظام وظیفـه قـدرت اداره      خانواده مشمولینی از مزایاي این قانون برخوردار می با         -1ماده
.از حداقل حقوق بازنشستگی کارمندان دولت باشدازدست داده و درآمد آنها کمتررامعاش خود

:خانواده نیازمند مشمول قانون عبارتند از -2ماده
.سال18یا مادر با اعزام یگانه فرزند ذکور بیش از پدر-الف
.سال با اعزام مشمول به خدمت18ذکور و یا نوه بیش از ه فاقد فرزندجدیاوجد-ب
. خواهر و برادر صغیر با اعزام یگان برادر و سرپرست-ج
.همسر و یا فرزند-د
.سال دیگري نداشته باشد18سال از کار افتاده که برادر بیش از 18برادر بیش از -ه
.سال دیگري نداشته باشد18سال بوده و برادر بیش از 18ش از خواهري که فاقد شوهر و فرزند ذکور بی-و

15300هاي مشمولین نیازمند در طول خدمت دوره ضرورت براي خانواده یک نفـره   میزان کمک معاش به خانواده     -3ماده
.ریال خواهد بود23000ریال و از خانواده دو نفر به باال 19150ریال و براي خانواده دو نفره 

مشمول یا خانواده وي موظفند در صورت رفع نیاز و حصول تمکن موضوع را به کمیته امـداد مربوطـه کتبـاً اعـالم                 -4ماده
.نمایند تا نسبت به قطع کمک معاش خواهد بود

هل و معیل مصوبه دهمین نشـست شـوراي       أهاي استفاده کننده از وام قرض الحسنه معیشتی مشمولین مت         خانواده -5ماده
.ی جنگ مشمول مزایاي این آئین نامه نخواهد بودعالی پشتیبان

هاي مربوطه، کمیتهـاي امـداد مجازنـد در         به منظور ایجاد تسهیالت الزم و کاهش مشکالت اجرایی و تقلیل هزینه           -6ماده
بـه واجـدین شـرایط    صورت صالحدید دفتر مرکزي در موارد ضروري کمک موضوع این آئین نامه را هـر سـه مـاه یـک بـار           

.نمایندپرداخت
در صورت بازداشت مشمول و صدور حکم محکومیت به حبس از جانب محکم ذیربط قضائی از تاریخ صـدور حکـم        -7ماده

قطعی با اعالم یگان خدمتی به کمیته امداد مربوط کمک معاش قطع خواهد گردید و برقراري مجدد کمک معاش منوط بـه        
.ی باشدمآزادي و شروع به خدمت وي با اعالم یگان خدمتی 

در صورت فرار مشمول از خدمت چنانچه مدت آن از یک ماه تجاوز نماید یگان خدمتی موظف است کـه مراتـب را           -8ماده
جهت قطع کمک معاش از تاریخ اعالم به کمیته امداد مربوطه منعکس نماید و برقراري مجدد کمک معاش منوط بـه اعـالم         

.ل خواهد بودیگان محل خدمتی مبنی بر بازگشت به خدمت مشمو
گردنـد تـا   پرداخت کمک معاش به خانواده مشمولین واجد شرایط که شهید، اسیر، مفقود االثـر و یـا معلـول مـی                     -9ماده

.برقراري مستمري از سوي سازمانهاي ذیربط ادامه خواهند داشت
ستمري فـوق، مراتـب را   ظرف مدت یک ماه پس از برقراري محداکثرنیروهاي نظامی و انتظامی مربوطه موظفند      -1تبصره

.جهت قطع کمک معاش به کمیته امداد مربوطه اعالم نمایند
در صورت فوت مشمول در طول مدت خدمت وظیفه، یگانهاي محل خدمت موظف به اعالم مراتـب جهـت قطـع         -2تبصره

.کمک معاش خواهند بود
ک از آنان در درجه اول با نظر خود مشمول و   تعیین فرد گیرنده و یا افراد دریافت کننده کمک معاش و سهم هر ی              -10ماده

.در صورت عدم اعالم نظر با کمیته امداد مربوطه خواهند بود
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درخواست مشمول مبنی بر تقاضاي استفاده از کمک معاش موضوع این آئین نامـه، توسـط یگـان محـل خـدمت              -11ماده
روز از تـاریخ تـسلیم تقاضـانامه بـه کمیتـه امـداد       15ظرف حداکثرپیوستی این آئین نامه 2و 1طبق فرمهاي تعیین شده     

.محل ارسال خواهد شد
پاسـخ الزم را نـسبت بـه    1ظرف یـک مـاه از تـاریخ وصـول فـرم شـماره       حداکثرکمیته امداد محل موظف است    -12ماده

.استحقاق و یا عدم استحقاق متقاضی از طریق یگان محل خدمتی اعالم دارد
بودن مشمول براي دریافت کمک معاش کمیته امداد نسبت به برقراري و پرداخـت کمـک       در صورت واجدالشرایط   -تبصره

.معاش از محل اعتباري که در اختیار خواهد گرفت اقدام خواهد نمود
توسـط مـشمول بـه یگـان     1مبناي تاریخ پرداخت کمک معاش موضوع این آئین نامه از تاریخ تسلیم فرم شماره                -13ماده

.مربوطه خواهد بود
هاي کـل کـشور توسـط وزارت    قانون جهت منظور نمودن در ردیف بودجه1اعتبار ساالنه مورد نیاز بر اساس ماده    -14ماده
هاي سپاه، دفاع، کشور بر مبناي آمار مشمولین موضوع این آئین نامه با همـاهنگی و از طریـق کمیتـه امـداد امـام بـه                 خانه

.وزارت برنامه و بودجه اعالم خواهد شد
وزیر سپاه پاسداران انقالب اسالمی، وزیر دفاع،کشوروزیر
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انجام مشموالن وظیفه در وزارت آموزش و پرورش و نهضت سواد آمـوزي موضـوع    هاجرایی نحو  هآئین نام 

8/3/1370مصوبقانون معلمان، پزشکان و پیراپزشکان وظیفه

فنی و حرفه اي کشور وابسته بـه وزارت کـار و امـور اجتمـاعی و نهـضت                 وزارت آموزش و پرورش، سازمان آموزش        -1ماده
سوادآموزي می توانند در زمان صلح با رعایت کامل موازین عدل اسالمی و مفاد این آئین نامه به منظور اجراي فعالیت هـاي    

رت را می گذراننـد،  ضروهاصلی خود در بخش هاي محروم کشور و نقاط محروم آموزشی از خدمت مشموالن وظیفه که دور            
.استفاده نمایند

وزیران تعیین شده یا مـی شـوند و منـاطق محـروم     هیأتهاي محروم کشور بخش هایی هستند که از سوي بخش -تبصره
اي کشور وابـسته بـه وزارت کـار و    آموزشی مناطقی هستند که توسط وزارت آموزش و پرورش، سازمان آموزش فنی و حرفه        

شوراي عالی آموزش و پرورش و در مورد سازمان آموزش فنی و       تأییدوادآموزي مشخص شده و به      امور اجتماعی و نهضت س    
.حرفه اي کشور، وزیر کار و امور اجتماعی برسد

اي کشور وابـسته بـه وزارت کـار و امـور اجتمـاعی و نهـضت       وزارت آموزش و پرورش، سازمان آموزش فنی و حرفه        -2ماده
هاي تحصیلی و محل بکارگیري آنـان،  مورد نیاز خود را به تفکیک مقاطع و رشته هالن وظیف سوادآموزي مکلفند تعداد مشمو   

تا اول دي ماه هرسال به سازمان امور اداري و استخدامی کشور گزارش نمایند تا پس از هماهنگی به صورت یکجا از طریـق               
.رماندهی کل قوا اعالم گرددسال به ستاد فوزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح تا اول بهمن ماه هر

اي کـشور  هاي آموزش و پرورش، سـازمان آمـوزش فنـی و حرفـه           ستاد فرماندهی کل قوا پس از دریافت نیازمندي       -3ماده
ایـن آئـین نامـه بـا رعایـت حفـظ تـوان رزمـی         ) 2(وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی و نهضت سوادآموزي موضوع ماده           

.احتیاج نیروهاي مسلح ابالغ خواهند نمودین تعداد مشموالن مازاد برنیروهاي مسلح نسبت به تعی
اي کـشور  وزارت آموزش و پـرورش، سـازمان آمـوزش فنـی و حرفـه     هسهمیهمرکز آموزش نظامی مشموالن وظیف -تبصره

.شدخواهدوابسته به وزارت کار و امور اجتماعی و نهضت سوادآموزي از سوي ستاد فرماندهی کل قوا تعیین و ابالغ 
اي کـشور وابـسته بـه وزارت کـار و          وزارت آموزش و پرورش، سازمان آموزش فنی و حرفه         هسهمی همشموالن وظیف -4ماده

امور اجتماعی و نهضت سوادآموزي پس از طی آموزش مقدماتی در پادگان هائی که توسط ستاد فرماندهی کـل قـوا تعیـین        
وزش فنی و حرفه اي کشور وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی و نهـضت  شده است به وزارت آموزش و پرورش، سازمان آم      

.شدسوادآموزي مأمور می شوند و صورت اسامی آنان به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح خواهد
یـار  این قبیل افراد لغو و براي تعیین محـل خـدمت در اخت           مأموریتدرمواقع ضرورت با تصویب فرماندهی کل قوا        -تبصره

.گیرندستاد فرماندهی کل قوا قرار می
اي وابـسته بـه وزارت کـار و امـور     وزارت آموزش و پرورش، سازمان آموزش فنـی و حرفـه   هسهمی همشموالن وظیف  -5ماده

شده اسـت پـس   تأییداجتماعی و نهضت سوادآموزي که صالحیت علمی و اخالقی آنان برابر ضوابط گزینش دستگاه مربوط              
اي کـه توسـط وزارت آمـوزش و پـرورش،     هـاي حرفـه   آموزش مهـارت   هموزش نظامی و کسب موفقیت در دور      آ هاز طی دور  

گردد برابر قوانین و مقررات مورد عمل ارتش جمهوري اسالمی ایـران  اي و نهضت سوادآموزي برگزار میسازمان فنی و حرفه 
.به کسب درجات نظامی نایل می شوند

نگـردد و یـا اینکـه در طـول      تأییـد ی و اخالقی آنان از سوي گزینش دستگاه مربـوط           مشموالنی که صالحیت علم   -تبصره
هخـدمت دور هکار را به تشخیص دستگاه مربوط از دست بدهند با ذکر دلیل براي انجـام بقیـ                 هدوران خدمت صالحیت ادام   

.شدضرورت، به یگان اعزام کننده معرفی خواهند
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اي کـشور وابـسته بـه    وزارت آموزش و پرورش، سازمان آموزش فنـی و حرفـه        مشموالن وظیفه در مدت خدمت در       -6ماده
وزارت کار و امور اجتماعی و نهضت سوادآموزي به صورت مأمور از نیروهاي مسلح و با حفظ وضعیت نظـامی انجـام وظیفـه                  

.خواهند نمود
وابـسته بـه وزارت کـار و امـور      اي کشور مدت خدمات در وزارت آموزش و پرورش، سازمان آموزش فنی و حرفه           در-7ماده

ك و مـسکن    اك، پوش ااستحقاقی و هزینه خور    هاجتماعی و نهضت سوادآموزي حقوق و مزایاي مشموالن وظیفه معادل درج          
طبق ضوابط مورد عمل نیروهاي مسلح خواهد بود و از محل اعتبارات وزارت آموزش و پرورش، سازمان آموزش فنی و حرفه                 

.شدت کار امور اجتماعی و نهضت سوادآموزي پرداخت خواهداي کشور وابسته به وزار
ك، اآموزش مقدماتی مشموالن وظیفه موضوع این آئین نامه اعم از حقوق و مزایا، لباس، خور              ههاي دور هزینه هکلی-8ماده

هاي و بقیـ هـاي حرفـه  آموزش مهـارت   هوزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح است و هزین         همسکن، درمان و غیره به عهد     
اي کشور وابـسته بـه وزارت کـار و امـور     سازمان آموزش فنی و حرفهوزارت آموزش و پرورش،هضرورت به عهد  هخدمت دور 

.اجتماعی و نهضت سوادآموزي می باشد
کسور قانونی مقرر در قوانین نیروهاي مسلح از حقوق مشموالن وظیفه موضوع این آئـین نامـه کـسر و بـه همـراه                      -تبصره

هـاي مربـوط در صـندوق هـاي     مـاه بـه حـساب     می گردد در پایان هر     تأمیندستگاه مربوط    هدولت که از محل بودج     سهم
.نیروهاي مسلح واریز می گرددهبازنشستگی و بیم

اختیـار  نماید و درتأمینسازمان برنامه و بودجه مکلف است همه ساله اعتبارات الزم جهت اجراي این آئین نامه را           -9ماده
اي کشور وابسته به وزارت کار و امور اجتمـاعی و نهـضت سـوادآموزي    رت آموزش و پرورش، سازمان آموزش فنی و حرفه       وزا

.قراردهد
مدت خدمت از نظر امور انـضباطی و جـرائم و تخلفـات تـابع قـوانین و                  موضوع این آئین نامه در     همشموالن وظیف -10ماده

.اداري تابع مقررات دستگاه محل خدمت خود می باشندمقررات نیروهاي مسلح و از جهت انجام امور 
اي کشور وابسته بـه وزارت کـار و امـور اجتمـاعی و نهـضت          وزارت آموزش و پرورش، سازمان آموزش فنی و حرفه        -11ماده

معرفی شده از سوي مرکز آموزشی نیروهاي مسلح را به خدمت پذیرفته و پس از پایـان مـدت   هسوادآموزي، مشموالن وظیف  
آنان را جهت ترخیص از خدمت و صدور کارت پایان خـدمت، بـه یگـان اعـزام کننـده معرفـی             ضرورت، هقانونی خدمت دور  

.می نمایند
اي کشور وابسته بـه وزارت کـار و امـور اجتمـاعی و نهـضت      وزارت آموزش و پرورش، سازمان آموزش فنی و حرفه      -12ماده

حـسب ضـرورت و بـا رعایـت مقـررات مربـوط، واحـد        ج در این آئین نامه برامور مندر هسوادآموزي مجازند جهت انجام کلی    
.اي و شهرستانی الزم، اثر نمایندمستقلی با شعب استانی یا منطقه

حسن حبیبی-معاون اول رئیس جمهور
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2/3/1380مصوباجرایی قانون اصالح قانون معلمان، پزشکان و پیراپزشکان وظیفههآئین نام

:روندکار میاین آیین نامه عبارت هاي زیر در معانی مشروح مربوط بهدر-1ماده
.ستاد کل نیروهاي مسلح: ستاد کل-الف
.مشموالن موضوع این آیین نامه: کتابداران وظیفه-ب
وزارتخانه هاي جهاد کشاورزي و فرهنـگ ارشـاد اسـالمی و سـازمان اداري مجلـس شـوراي               : هاي به کارگیرنده  سازمان -پ

.میاسال
سازمان هاي به کارگیرنده در زمان صلح با رعایت کامل این آیین نامه می توانند به منظور رفع بخـشی از نیازهـاي              -2ماده

مجلس شوراي اسالمی از خدمت کتابداران وظیفه اي که آموزش دیده و         هخود درکتابخانه هاي شهري و روستایی و کتابخان       
.مور استفاده نمایندضرورت را می گذرانند به صورت مأهدور

کارگیري آنـان دو مـاه   مورد نیاز خود را به تفکیک محل به      هتعداد کتابداران وظیف  سازمان هاي بکارگیرنده مکلفند    -3ماده
.اعزام به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح ارسال نمایند تا پس از هماهنگی به ستاد کل اعالم شودقبل از هر

ز دریافت نیازمندي هاي سازمان هاي به کارگیرنده با رعایـت حفـظ تـوان رزمـی نیروهـاي مـسلح              ستاد کل پس ا    -4ماده
.نسبت به تعیین تعداد کتابداران وظیفه اقدام و جهت اجرا به نیروهاي مسلح ابالغ می نمایند

شی که توسط سـتاد  سازمان هاي به کارگیرنده پس از طی آموزش مقدماتی در مرکز آموز          هکتابداران وظیفه سهمی  -5ماده
کل تعیین شده است به سازمان هاي به کارگیرنده مأمور و اسامی آنان به وزارت دفـاع و پـشتیبانی نیروهـاي مـسلح اعـالم                

.می شود
کتابداران وظیفه لغـو مـی شـود و بـراي تعیـین محـل               مأموریتمعظم کل قوا     هدر مواقع بحران با تصویب فرماند      -تبصره

.گیرندقرار میخدمت در اختیار ستاد کل
قانون مطابق جدول هائی است که توسط ستاد کل تهیـه و بـه         ) 7(مادهحقوق و مزایاي کتابداران وظیفه با رعایت        -6ماده

.سازمان هاي به کارگیرنده ابالغ می شود
ی شـود  عمـومی مطـابق مقـررات در نظـر گرفتـه مـ      همزایایی که براي مشموالن وظیفـ     هکتابداران وظیفه از کلی   -1تبصره

.برخوردار هستند
کسور قانونی مقرر در قوانین نیروهاي مسلح، براساس حقوق کتابداران وظیفه کسر و به همراه سهم دولت کـه از                   -2تبصره

می شود در پایان هر ماه به حساب صندوق بیمه و بازنشستگی نیروي مربوط واریـز  تأمیندستگاه محل خدمت   همحل بودج 
.می شود

عمـر و حـوادث کتابـداران وظیفـه     هك، مسکن و بیمـ  اك، پوش اینه هاي آموزشی، بهداشتی، درمانی، خور     هز تأمین-7ماده
سازمان به کارگیرنده است و این افراد از لحاظ انضباطی و کیفري تابع قوانین           هطبق قوانین و مقررات نیروهاي مسلح برعهد      

.و مقررات نیروهاي مسلح هستند
درمانی کتابداران وظیفه را به سازمان هاي بـه       هبیم هه ریزي کشور موظف است سهم سران      سازمان مدیریت و برنام    -تبصره

.کارگیرنده پرداخت نماید
.مدت آموزش نظامی مقدماتی کتابداران وظیفه توسط یگان آموزش دهنده برابر ضوابط مربوط تعیین می شود-8ماده

گـواهی  هروهاي مسلح گذرانده باشند با ارائی مقدماتی را در نیمشموالنی که قبل از اعزام به خدمت، آموزش نظام      -1تبصره
.به یگان آموزش دهنده از انجام آموزش نظامی معاف می شوند
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هنیروي آموزش دهنده مکلف است پس از پایان آموزش نظامی مقـدماتی کتابـداران وظیفـه را بـه منظـور ادامـ                        -2تبصره
.معرفی نمایدضرورت به سازمان هاي به کارگیرندههخدمت دور

انـضباطی نیروهـاي مـسلح بـه     هسازمان هاي به کارگیرنده موظفند تخلفات کتابداران وظیفه را براساس آیـین نامـ      -9ماده
رسـیدگی و اقـدام الزم را   هسازمان هاي ذیربط در نیروهاي مسلح اعالم نمایند؛ سازمان یاد شده موظف است تا دو ماه نتیج         

.اعالم نمایدبه سازمان هاي به کارگیرنده 
در صورتی که سازمان هاي به کارگیرنده نتوانند از کتابداران وظیفه در کتابخانه هاي موضوع قانون اصـالح قـانون                  -10ماده

استفاده نمایند، با هماهنگی ستاد کل در خصوص بازگرداندن افـراد            -1377مصوب  -معلمان، پزشکان و پیراپزشکان وظیفه    
.دام می نمایندیاد شده، به نیروي مربوط اق

هرگونه نقل و انتقال کتابداران وظیفه در ایام خدمت، حسب مورد با موافقت یگان مربـوط و بـا اطـالع سـتاد کـل           -11ماده
.صورت می گیرد

سازمان هاي به کارگیرنده مکلفند کتابداران وظیفه را در پایان دوره براي دریافت کارت پایـان خـدمت بـه یگـان                     -12ماده
.معرفی نمایندآموزش دهنده 

حسن حبیبی -معاون اول رئیس جمهور
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28/9/1369آئین نامه اجرائی قانون نحوه معاینه پزشکی مشموالن خدمت وظیفه عمومی مصوب 

سپاه پاسداران انقـالب اسـالمی و نیـروي         تأییدشبکه بهداري هر شهرستان موظف است سه نفر پزشک را که مورد             -1ماده
فرانـدار در شـوراي   تأییـد ند به فرمانداري شهرستان معرفی نماید تـا پـس از         می باش نتظامی جمهوري اسالمی ایران محل      ا

.پزشکی حوزه وظیفه عمومی شهرستان انجام وظیفه نمایند
فرماندار هر شهرستان موظف است شوراي پزشـکی حـوزه وظیفـه عمـومی شهرسـتان مربـوط را تـشکیل دهـد و               -تبصره
به عللی تشکیل شوراي پزشکی شهرستان امکان پذیر نباشد فرماندار موظـف اسـت ضـمن همـاهنگی بـا مـسئوالن           چنانچه

.استان ترتیبی اتخاذ نماید که مشموالن در شوراي پزشکی تشکیل شده در نزدیک ترین شهرستان، مورد معاینه قرار گیرند
گیرنـد و چنانچـه بیمـاري یـا نقـص عـضو آنـان        ه قرار میمشموالن در شوراي پزشکی به صورت بالینی مورد معاین -2ماده

مشهود و یا به نحوي براي اعضاي شوراي پزشکی محرز باشد شورا با کثریت آراء برابر آئین نامه معافیت پزشـکی مـشموالن               
.نمایدو یا آئین نامه جایگزین آن اعالم نظر می27/10/1366مصوب 

ه به طور بالینی قابل تشخیص توسط شورا نباشد در سـه گـروه بـه شـرح زیـر      هاي مورد ادعاي مشموالن کبیماري -3ماده
به ترتیب ده هـزار و بیـست هـزار و سـی هـزار ریـال       ) 3(و ) 2(، )1(هاي گردد و هزینه مربوط به هر یک از گروهتقسیم می 
.خواهد بود

ي مربوط قابل تـشخیص اسـت و نیـاز بـه      هاهائی که صرفاً با معاینه مشمول توسط متخصص و یا با دستگاه           بیماري -1گروه
.عکسبرداري و یا عملیات آزمایشگاهی ندارد

.می باشدها یا نقص عضوي که مستلزم گرفتن عکس یا نوار یا اخذ نتیجه از آزمایشگاه بیماري-2گروه
ز آنهـا خواهـد   هاي رنگی و یا سیتی اسکن و همتـرا هائی که مستلزم بستري نمودن مشمول یا گرفتن عکس     بیماري -3گروه
.بود

چنانچه اعالم نظر شورا مستلزم کسب نظر متخصص، رادیوگرافی و انجام امور آزمایشگاهی باشـد، شـوراي پزشـکی         -4ماده
هــاي کــدام یــک از گــروهءموظــف اســت اعمــالی را کــه بایــد انجــام شــود و اینکــه بیمــاري مــورد ادعــاي مــشمول جــز 

نماید در این صورت مشموالن بایـد مبلـغ مربـوط بـه معاینـه تخصـصی را بـه               ، در برگ معاینه درج    می باشد ) 3(،  )2(،  )1(
.داري کل واریز و رسید بانکی را به حوزه مربوط تحویل نمایندحساب خزانه

.در هر صورت وجه مربوط به آنان مسترد نخواهد شدمی شوندمشموالنی که با پرداخت وجه، معاینه تخصصی -تبصره
شوراي پزشکی به طور بالینی معاینه و معاف از خدمت تشخیص داده نشوند باید به خدمت اعـزام        مشموالنی که در   -5ماده
.شوند
کمیته امداد محـل از پرداخـت   تأییدچنانچه مشمول قادر به پرداخت هزینه معاینه موضوع این آئین نامه نباشد، با       -6ماده

.وجه پیش بینی شده، معاف خواهد بود
ند مرکـز  مـی باشـ  اي بهداشت و درمان و فرماندهان نظامی و انتظامی هر استان موظف             ان منطقه مدیر عامل سازم   -7ماده

هاي وظیفه عمومی، اختصاص دهند و این     مجهز پزشکی تحت امر خود را جهت معاینه مشموالن معرفی شده از طرف حوزه             
رف مـدت یـک مـاه از تـاریخ دریافـت      مرکز نیز ملزم هستند گزارش و نتیجه معاینات و همچنین نظریه تخصصی خود را ظ           

.خالصه پرونده مشمول، اعم از اینکه مشمول مراجعه نماید یا ننماید به حوزه مربوط اعالم کنند
تخصصی به شوراي پزشکی ارسال خواهد شد و شورا با توجه به مسئولیت خـود و نظریـه تخصـصی،                    هنتیجه معاین  -8ماده

.اعالم نظر خواهد نمودبرابر ضوابط پیش بینی شده در آئین نامه
چنانچه مشمول در شوراي پزشکی معاف از خدمت تشخیص داده نشود و یا اینکه ظرف مدت یک ماه براي معاینـه           -9ماده

.تخصصی حاضر نشده باشد، باید به خدمت اعزام گردد
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بـرخالف مقـررات   وندمی شچنانچه معلوم شود مشموالنی که در شوراي پزشکی به استناد نظریه متخصص معاف        -10ماده  
.اند، با کلیه متخلفین حسب مورد برابر مقررات رفتار خواهد شدجاري معاف شده

در صورتی که مسئوالن مرکز پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا مرکز پزشکی نیروهاي مـسلح از                   -11ماده
ر ننمایند یا گـزارش خـالف واقـع بدهنـد حـسب           مشموالن خودداري نمایند یا ظرف مدت پیش بینی شده اعالم نظ           همعاین

وظیفه عمومی به وزارت مربوط و ستاد کل نیروهاي مسلح گزارش خواهد شد و در ایـن صـورت بـا           همورد مراتب توسط ادار   
.متخلف و یا متخلفین برابر موازین قانونی رفتار خواهد شد

هاي مجـاور  ترین مرکز مجهز درمانی استاناشد به نزدیک  آنان در سطح استان امکان پذیر نب       همشموالنی که معاین   -12ماده
.می شوندمعرفی 
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اجرایی قانون استخدام روحانیون و طالب علوم دینی در وزارت آموزش و پرورش با اسـتفاده از                  هآئین نام 

31/2/1376مصوب معافیت تحصیلی

قانون استخدام روحانیون و طالب علوم دینی در وزارت آمـوزش و  هموضوع ماده واحد  روحانیون و طالب علوم دینی       -1ماده
بـه افـرادي   مـی شـود  که در این آیین نامه به اختصار قانون نامیده -1375مصوب   -پرورش با استفاده از معافیت تحصیلی       

شور ارزش اسـتخدامی مـدارك   که براساس مصوبات ابالغ شده توسط سـازمان امـور اداري و اسـتخدامی کـ                می شود اطالق  
هاي علوم دینی بوده و مطابق ضوابط مورد عمل وزارت آمـوزش و   از حوزه ) لیسانس(تحصیلی آنان حداقل معادل کارشناسی      

.پرورش توانایی تدریس داشته باشند
رسـمی قـوانین و مقـررات مربـوط بـه ورود بـه خـدمت        هاستخدام روحانیون و طالب علوم دینـی بـا رعایـت کلیـ             -2ماده

هاي آموزشی مربـوط  ، بعد از طی دوره)عمومیهبه استثناي شرط دارا بودن مدرك پایان خدمت یا معافیت از خدمت وظیف       (
از محـل مجوزهـاي اسـتخدامی صـادره توسـط      -قانون استخدام کشوري  ) 44(مادهبا رعایت   -قبل از صدور حکم آزمایشی    

.یردگسازمان امور اداري و استخدامی کشور، صورت می
آینـد، مکلفنـد قبـل از صـدور حکـم      روحانیون و طالب علوم دینی که به موجب این آیین نامه به استخدام در مـی       -3ماده

متعهـد شـوند بـه مـدت     می شوداستخدام آزمایشی، مطابق سند محضري که متن آن توسط وزارت آموزش و پرورش تهیه              
.ن کند خدمت کننداي که وزارت آموزش و پرورش تعییسال در هر نقطه) 5(

که تا تـاریخ  -قانون هماده واحد) 1(هموضوع تبصر-م دینی داراي مدرك معادل فوق دیپلم   روحانیون و طالب علو    -4ماده
) سـاعت در هفتـه   24حداقل  (سال تحصیلی سابقه خدمت تدریس متوالی و تمام وقت          ) 5(تصویب این قانون داراي حداقل      

پس از کسب مجوز از سازمان امور اداري و استخدامی کشور، با رعایت مقـررات مربـوط و         در وزارت آموزش و پرورش باشند     
.اي که وزارت آموزش و پرورش تعیین کند به استخدام در آینددر هر نقطهمی توانندبا معافیت از آزمون استخدامی، 

ه تعداد متقاضیان از تعـداد مـورد نیـاز    افراد موضوع این ماده از شرکت در آزمون استخدامی معاف هستند و چنانچ -تبصره
.می شوندهاي تعیین شده از سوي وزارت یاد شده استخدام وزارت آموزش و پرورش بیشتر باشد، با رعایت اولویت

هـاي دولتـی  در استخدام افراد موضوع قانون، قوانین و مقررات مربوط به اولویـت اسـتخدام ایثـارگران در دسـتگاه                -5ماده
.االجراستالزم

.گیردگزینش افراد موضوع قانون، براساس قانون گزینش معلمان و کارکنان وزارت آموزش و پرورش صورت می-6ماده
تا پایـان همـان سـال    حداکثرشدگان هر سال را    وزارت آموزش و پرورش مکلف است فهرست مشخصات استخدام         -7ماده

.کل نیروهاي مسلح اعالم کندآموزش مقدماتی نظامی به طور یکجا به ستادهبراي طی دور
آمـوزش مقمـاتی   هدهنده ترتیبی اتخاذ نماید که دورتبصره ستاد کل نیروهاي مسلح مکلف است ضمن تعیین یگان آموزش   
.نظامی افراد موضوع این ماه در تعطیالت تابستانی مدارس برگزار شود

کنـد  وظیفه عمومی معرفی مـی همل ایفا کنند، به اداروزارت آموزش و پرورش افرادي را که تعهد خود را به طور کا       -8ماده
آموزش مقدماتی نظامی، کارت معافیت دایم از خدمت وظیف عمـومی در زمـان صـلح بـراي آن                  هتا در صورت گذراندن دور    

.صادر شود
مل خـدمت  خدمت آزمایشی یا استنکاف از انجام کا هصالحیت در دور   تأییدافراد مشمول این قانون در صورت عدم         -9ماده

.وظیفه عمومی معرفی شوندهعمومی به ادارهمورد تعهد، باید بالفاصله براي تعیین تکلیف وضعیت خدمت وظیف
آنـان بـه خـارج از    مأموریـت به کارگیري افراد مشمول این قانون در مشاغل اداري، همچنین موافقت بـا انتقـال و       -10ماده

.نامه ممنوع استت موضوع این آیینوزارت آموزش و پرورش قبل از ایفاي کامل تعهدا
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12/3/1370مصوب آئین نامه اجرائی قانون نحوه تشکیل پیام آورا ن بهداشت

کمیسیون بهداري و بهزیستی مجلس شـوراي اسـالمی    2/10/1369قانون نحوه تشکیل پیام آوران بهداشت مصوب         -1ماده
.نامیده می شود» قانون«در این آئین نامه به اختصار

فـارغ  2/10/1369مشموالن خدمت وظیفه عمومی که در یکی از رشته هاي زیر در داخل یا خارج ا زکشور از تاریخ             -2ماده
.التحصیل شده یا می شوند مشمول قانون و این آیین نامه خواهند بود

.پزشکی، دندانپزشکی، دارو سازي، علوم آزمایشگاهی و تخصص هاي وابسته-1
درمـانی، بهداشـت صـنعتی و حرفـه اي، تغذیـه و             -لوژي، آموزش بهداشت، مدیریت بهداشتی    بهداشت عمومی، اپیدمیو  -2

صنایع غذایی، بهسازي محیط، بهداشت محیط، آمار بهداشتی و حیاتی و ضبط آمار و مدارك پزشـکی، علـوم آزمایـشگاهی،                
و انتقـال خـون، مـددکاري    حشره شناسـی پزشـکی و نـاقلین، میکروبیولـوژي، خـون شناسـی               قارچ شناسی، انگل شناسی،   

اجتماعی، پرستاري، پرستاري دندانپزشکی، هوشبري، اطاق عمل، فیزیوتراپی، شنوائی سنجی، بینـایی سـنجی، روانـشناسی                
بالینی، گفتار درمانی، کار درمانی، رادیوتراپی، رادیولوژي، تکنولوژي رادیولوژي، تکنیسین داروسازي، مـدیریت بیمارسـتانی،               

).اعم از دکتري، کارشناسی ارشد، کارشناسی و کاردانی(زشکی، اعضاي مصنوعیژنتیک، تجهیزات پ
سایر رده هاي پزشکی و پیراپزشکی که درآینده برقرار می شود و نیز افراد ذکور ایرانی که در یکی از رشـته هـاي       -1تبصره

از کشور فـارغ التحـصیالن شـده یـا    مذکور در این ماده تحت عناوین مختلف در سطوح معادل فوق دیپلم یا باالتر در خارج              
.می شوند مشمول قانون و این آئین نامه خواهند بود

تحصیلی صورت اسامی هنیروهاي مشمول قانون و این آئین نامه موظفند در پایان هر دور           همؤسسات تربیت کنند  -2تبصره
یبانی نیروهاي مسلح اعالم نماینـد تـا جهـت        فارغ التحصیالن دانشکده ها و دانشگاه هاي تابعه خود را به وزارت دفاع و پشت              

.سهمیه بندي به ستاد فرماندهی کل قوا منعکس گردد
.حذف شده است-3تبصره

کمیـسیون مزبـور   . شکیل می گردد  تقانون در محل ستاد فرماندهی کل قوا        ) 2(ماده) 1(هکمیسیون موضوع تبصر   -3ماده
تا دو هفته قبل از شروع آموزش نظامی، به تصویب ریاسـت سـتاد   کثرحداطرح سهمیه بندي مشموالن قانون را در هر دوره    

.فرماندهی کل قوا رسانده و جهت اجراء به مرکز آموزشی و سایر مبادي ذیربط ابالغ می نماید
.انتخاب افراد براي خدمت در نیروهاي مسلح برابر قوانین و روش هاي جاري نیروهاي مسلح خواهند بودهنحو-4ماده
آموزش، محل و جایگاه آموزش نظامی مشموالن قانون را ستاد فرماندهی کل قوا براساس اعالم آمادگی مرکـز    هنحو-5ماده

آموزشی نیروهاي مسلح تعیین می نماید و مشخصات افرادي که مـی بایـد بـه وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی            
زشکی واگذار گردند، برابر فرمی کـه وزارت مـذکور مـشخص        درمان و آموزش پ   واگذار گردند، برابر فرمی که وزارت بهداشت،      

خواهد کرد در شروع آموزش نظامی آنان از طریق وزارت دفاع و پـشتیبانی نیروهـاي مـسلح بـه وزارت بهداشـت، درمـان و                      
.آموزش پزشکی اعالم می گردد

از 1365ز دانـشگاهها مـصوب   علمـی مـورد نیـا   هیـأت تـأمین همربوط به قـانون نحـو     هافرادي که اعالم به سهمی     -تبصره
قانون استفاده می کنند، در چارچوب سهم واگـذار شـده بـه وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش             ) 4(تسهیالت موضوع ماده  

هپزشکی جداگانه سهمیه بندي خواهند شد و آموزش نظامی آنان با توجه به تقـویم تحـصیلی دانـشگاه هـا بـا همـانگی ادار           
.ن و در یکی از مرکز آموزش نظامی انجام شودعمومی در یک تابستاهوظیف
اسـاس نیـاز و میـزان محرومیـت     وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی محل خدمت پیام آوران بهداشـت را بـر           -6ماده

) 4(و) 3(این آئین نامه و با رعایـت مفـاد مـواد            ) 7(ه  براساس ماد ) بجز نقاط مستثنی شده در قانون     (مناطق مختلف کشور    
.تعیین خواهد کردقانون
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ایـن آئـین نامـه وجـود فعالیـت      ) 2(مادهملک نیاز واحدهاي بهداشتی درمانی به هر یک از رشته هاي مندرج در      -1تبصره
.واحد مذکور می باشددرهم طرازمربوط در سطوح تحصیلی مشمول، یا وجود پست 

:میزان محرومیت با رشته زیر محاسبه می گردد-2تبصره

میزان محرومیت) = شاغلین هر رشته×100(÷مانی پیش بینی شده پست هاي ساز

هر یک از واحدهاي بهداشتی درمانی شهرستان ها یا استانها که نسبت کمتري را داشته باشند محروم تر تلقی خواهند شـد                  
.قید قرعه خواهد بودو اگر میزان محرومیت بین دو منطقه جغرافیایی مساوي باشد، تعییین اولویت بین آن دو نقطه، به 

فهرست مناطق نیازمند و محروم در هر دوره توسط وزارت بهداشت، درمـان و آمـوزش پزشـکی تعیـین و اعـالم                -3تبصره
در هر حال اولویت این مناطق به ترتیب با روسـتا، مرکـز دهـستان، مرکـز بخـش، نقـاط شـهري غیـر از مرکـز             . خواهد شد 

.خواهد بودشهرستان، مرکز شهرستان و مرکز استان 
.وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به روش زیر خواهد بودهتعیین محل خدمت مشموالن سهمی-7ماده

.داوطلب بودن مشمول براي خدمت در یکی از واحدهاي اعالم شده-1
ه، اولویـت  بومی بودن مشمول که به ترتیب بومیان روستا، دهستان، بخش و شهرستان محل استقرار واحـد انتخـاب شـد          -2

.خواهند داشت
براي تعیین محل خدمت افراد در مواردي که بومی یا داوطلب، از نیاز تعیین شده یک یا چند واحد بیشتر یا کمتر باشـد                 -3

.برابر قوانین و روش هاي جاري در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عمل خواهد شد
پدر و مادر وي در شهرستان محل اسـتقرار واحـد مـورد درخواسـت     سکونت مشمول و درصورت مجرد بودن، سکونت  تبصره

.داوطلب، ملک بومی بودن داوطلب می باشد که با گواهی مرکز بهداشت شهرستان و استان مربوط احراز می گردد
آخـر آمـوزش نظـامی خـود برابـر برنامـه هـایی کـه وزارت                  هپیام آئران بهداشت با همکاري مرکز آموزشی در هفت        -8ماده

.درمان و آموزش پزشکی اعالم خواهد کرد، با نظام بهداشتی درمانی کشور آشنا خواهند شدهداشت،ب
آمـوزش نظـامی و موفقیـت در    هدرمان و آموزش پزشکی پس از طی دور       وزارت بهداشت،  هسهمی همشموالن وظیف  -9ماده
.براساس قانون نظام وظیفه به کسب درجه نایل می گردندهدور

نگردد یا اینکـه در طـول دوران   تأییدنی که صالحیت علمی و اخالقی آنان از سوي گزینش دستگاه مربوط      مشموال-تبصره
هخـدمت دور هذکر دلیل براي انجام بقیـ کار را به تشخیص گزینش دستگاه مربوط از دست بدهند با    هخدمت صالحیت ادام  

.ضرورت به یگان اعزام کننده معرفی خواهند شد
وظیفه در مدت خدمت در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به صورت مأمور از نیروهاي مسلح و                مشموالن   -10ماده

.با حفظ وضعیت نظامی، انجام وظیفه خواهند نمود
اسـتحقاقی و    هدر مدت خدمت در وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشکی حقوق و مزایاي مشموالن معـادل درجـ                -11ماده

طبق ضوابط مورد عمل نیروهاي مسلح خواهـد بـود و از محـل اعتبـارات وزارت بهداشـت،              ك و مسکن  اك، پوش اهزینه خور 
.درمان و آموزش پزشکی پرداخت خواهد شد

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خدمات اضافی مشموالن را به صورت برقراري کشیک، انکـالی و                  هچناچ -1تبصره
واحـدهاي  هادارهاده هاي مربوط براساس ضوابط و آئین نامه هاي قـانون نحـو    نظایر آن ضروري بداند، حق الزحمه و فوق الع        

شـوراي انقـالب جمهـوري اسـالمی یـا سـایر       12/10/1358بهداشتی درمانی و آموزشی وزارت بهداري و بهزیستی مـصوب          
.خواهد بودقابل پرداختضوابط و مقررات مورد عمل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،
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در بـدو اسـتخدام   هـم طـراز  حقوق و مزایـاي کارکنـان    ه، پای )1(همبناي محاسبه فوق العاده هاي موضوع تبصر       -2هتبصر
.رسمی می باشد

کسور قانونی مقرر در قوانین نیروهاي مسلح از حقوق مشموالن موضوع این آئین نامـه کـسر و بـه همـراه سـهم                 -3تبصره
ساب هـا ي مربـوط در صـندوق هـاي     مـی گـردد در پایـان هـر مـاه بـه حـ          تأمیندستگاه مربوط    هدولت که از محل بودج    

.نیروهاي مسلح واریز می گرددهنشستگی و بیمباز
در حدود مقدورات و با رعایت مقـررات مربـوط     1370اعتبار مورد نیاز براي اجراي قانون و این آئین نامه در سال           -4تبصره

.خواهد شدتأمینکل کشور 1370سال هون بودجهاي پیش بینی نشده قاناز محل اعتبار ردیف هزینه
:درمورد تخلفات و جرایم ارتکابی مشموالن به شرح زیر رفتار خواهد شد-12ماده

درمورد تخلفات خدمت بهداشتی درمانی برطبق ضوابط و مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشـکی رسـیدگی و                   -1
.رفتار خواهد شد

بررسـی را بـه   هی، سازمان منطقه اي یا شبکه ها ي بهداشت و درمان مربوط نوع تقصیر و نتیج            درمورد تقصیرات انضباط  -2
ی اقـدام  صـ فرماندهی اعالم خواهند کرد تا فرماندهی با یگان مأمور کننده برابر مقررات نسبت به تنبیه خا       هترین حوز نزدیک

.اعالم نماینده نموده و نتیجه را به واحد مربوط
جزائی داشته باشد، مراتب به نزدیکترین پادگـان اعـالم خواهـد شـد تـا برابـر مقـررات               همل ارتکابی جنب  درصورتی که ع  -3

.نیروهاي مسلح اقدام شود
گـردد و وزارت بهداشـت و   خدمت ضرورت کارت پایان خدمت مشموالن توسـط مرکـز صـادر مـی        هدر پایان دور   -13ماده

والن قانون را جهت دریافت کارت پایان خدمت بـه مرکـز یـاد شـده     درمان موظف است در پایان خدمت دوره ضرورت، مشم   
.معرفی نماید تا برابر مقررات نیروهاي مسلح به مشموالن مذکور تحویل شود

امور مندرج در این آئین نامه بـر حـسب   هوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجاز است به منظور انجام کلی        -14ماده
.انی الزم، دائر نمایدتمربوط، واحد مستقلی با شعب استانی یا منطقه اي و شهرسضرورت و با رعایت مقررات 

سازمان امور اداري و استخدامی کشور و تصویب کمیـسیون  تأییدتشکیالت و پست هاي سازمانی مورد نیاز پس از      -تبصره
ش پزشـکی و سـازمان هـاي    دولت به سقف پست هاي سازمانی مصوب وزارت بهداشت، درمـان و آمـوز  هیأترفاه اجتماعی   

.منطقه اي بهداشت و درمان استان ها افزوده خواهد شد
کلیـه مـشموالن قـانون و ایـن آئـین نامـه لغـو            مأموریتبنا به ضرورت و با فرمان مقام معظم فرماندهی کل قوا،             -15ماده

مت بـه یگـان مـأمور کننـده      خد همی گردد و از خدمت در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منفک و به منظور ادام                
.فرخوانده می شوند

حسن حبیبی-معان اول رئیس جمهور
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25/6/1375اجرایی قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب هنامآئین

:مشموالن قانون عبارتند از-1ماده
.هاي مذکورو متخصصان رشتهگروه پزشکی شامل پزشک، دندانپزشک، داروساز، دکتراي علوم آزمایشگاهی -الف

هـاي مامـایی، پرسـتاري، علـوم        التحصیالن کاردان و بـاالتر در رشـته       هاي وابسته شامل فارغ   گروه پیراپزشکی در رشته    -ب
هاي مختلـف بهداشـتی، اطـاق    هاي مختلف توانبخشی، امور دارویی، رشته   آزمایشگاهی، تکنولوژي پزشکی، رادیولوژي، رشته    

پزشـکی،  ههاي مربوط به علوم پایه، شنوایی سنجی، بینایی سنجی، ضبط آمار و مدارك پزشکی، رشته          عمل، هوشبري، تغذی  
.آمار زیستی، خدمات اجتماعی و مددکاري و روانشناسی بالینی

کـه از ایـن پـس قـانون نامیـده     (-1375مصوب -قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان ) 1(مادهمناطق مورد نیاز  -2ماده
نیاز، در ابتداي هر سال توسط وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش    هاي مازاد برهاي مربوط، همچنین گروهو رشته ) می شود 

.پزشکی تعیین و اعالم خواهد شد
هاي پزشکی و پیراپزشکی در منـاطق مـورد نیـاز بـا اولویـت منـاطق محـروم بـا نظـر                       التحصیالن گروه توزیع فارغ  -3ماده

.می شودتوسط وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین کمیسیونی است که اعضاي آن
ها و بهداشت خانواده بهداشتکار دهان و دندان براساس قـانون مربـوط، انجـام وظیفـه              هاي مبارزه با بیماري   کاردان -4ماده

.خواهند کرد
.زوجین استهدر مورد بانوان مشمول قانون، ملک احراز ازدواج و تاریخ آن، مندرجات شناسنام-5ماده
مراجع صدور گواهی پایان خدمات مشموالن قانون، توسط وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشـکی تعیـین خواهـد               -6ماده
.شد

.درمان و آموزش پزشکی رفتار خواهد شدبا مشموالن بیمار طبق نظر شوراي عالی پزشکی وزارت بهداشت،-7ماده
کـل هت از تحصیل دانشجویان را بـه ادار      غ، مرکز آموزشی موظفند تاریخ فرا     قانون) 4(مادهدر جهت اعمال ضوابط      -8ماده
.را به نحو مقتضی به اطالع آنها برسانندبتالتحصیالن اعالم کرده، مرافارغ
خـاص یـا   هکه به تبعیت از همسر و بـا کـسب پروانـ        4/3/1360التحصیالن بعد از تاریخ     خدمات بانوان متأهل فارغ    -9ماده

انـد قابـل محاسـبه   رت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا بهداري در مناطق غیـر مجـاز انجـام وظیفـه کـرده                 مجوز از وزا  
.می باشد

.دستگاه ذیربط و آخرین حکم استخدامی رسمی کارمند استهملک احراز استخدام رسمی معرفی نام-10ماده
بینی شده در قانون استفاده کننـد کـه      الت پیش از تسهی  می توانند این قبیل مستخدمان رسمی دولت، در صورتی         -تبصره

.داراي مرکز بهداشتی و درمانی مجاز باشند
شـهدا، بنیـاد شـهید انقـالب اسـالمی مرکـز، بـراي        هقانون، مرجع صدور گواهی بـراي خـانواد    ) 2(مادهدر اجراي    -11ماده

االثرها حـسب  به امور آزادگان مرکز، براي مفقودجانبازان، بنیاد جانبازان انقالب اسالمی مرکز، براي آزادگان، ستاد رسیدگی       
مورد توسط مقامات مجاز نیروهاي مسلح که امضاي آنها معرفی شده است و براي تـک اوالد خـانواده، گـواهی ثبـت احـوال            

.می باشدمحل 
دریافـت گـواهی   با انجام تعهدات قانونی مجـاز بـه  می شوند دستیارانی که به استناد ضوابط قانونی متعهد خدمت          -12ماده

.پایانی و پروانه دایم خواهند بود
10/7/1374ه مـورخ  /14732/ت/8477هشمارهدر مورد اعمال ضرایب مناطق محروم، جداول موضوع تصویب نام       -13ماده

.ك عمل خواهد بودمال
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7/2/1367ضرورت مصوب هخدمت دورجزءافراد هاجرائی قانون احتساب خدمت در جبههنامآئین

مجلـس شـوراي   26/7/1366ضـرورت مـصوب     هخـدمت دور   جـزء افراد   هدر اجراي قانون احتساب خدمت در جبه       -1ماده
ضـرورت  هخـدمت دور جـزء افراد بـه شـرح زیـر    همدت خدمت در جبه) می شودنامه قانون نامیده که در این آئین   (اسالمی  

:گرددمحسوب می
.سن مشمولیت به مناطق عملیاتی اعزام شده یا بشوندسال تمام بوده و قبل از15کسانی که داراي حداقل -1
عمومی بوده و طبق همان قانون واجد شـرایط اعـزام   ههاي مقرر در قانون خدمت وظیف     کسانی که داراي یکی از معافیت      -2

.به خدمت نباشند
.می رسندکسانی که در جبهه به سن مشمولیت رسیده یا -3

.سال تمام شرط نیست15ن داشتن حداقل نسبت به قبل از تصویب قانو-1هتبصر
هـاي  این ماده مکلفند پس از اتمام خدمت در جبهه در صورتی کـه فاقـد یکـی از معافیـت    3افراد مذکور در بند    -2هتبصر

عمومی محل صدور شناسـنامه یـا سـکونت    ههاي وظیفعمومی باشند بالفاصله خود را به حوزه همقرر در قانون خدمت وظیف    
.دمعرفی نماین

:عبارتند از) قانون(هاي مقرر در معافیت-2ماده
.معافیت تحصیلی-الف
).موقت یا دائم(معافیت پزشکی -ب
)موقت یا دائم(معافیت کفالت -ج
.شهداء، معلولین، اسراء، مفقوداالثرهاهمعافیت خانواد-د
.عمومیهقانون خدمت وظیف9و8و7و6هاي موضوع مواد معافیت-ه
.هاعلمی دانشگاههیأتتأمینفیت قانون معا-و
.عمومیهو الحاق یک ماده به قانون خدمت وظیف9مادهو اصالح 1ماده2تبصرهقانون اصالح 3مادهمعافیت موضوع -ز
.و قبل از آن1337هاي هاي مربوط به متولدین سالمعافیت-ح

مگر عدم . می باشدآموزش   هبه اعزام، بالفاصله پس از دور     آموزش پس از تصویب این قانون مشروبط         هاحتساب دور  -3ماده
:اعزام به علل زیر باشد

یـا  ) دائـی -خالـه -عمـه -عمـو (3هو در طبقـ   ) فرزنـد  -برادر -خواهر -مادر -پدر(2و   1هشهادت یا فوت بستگان طبق     -1
.همسر

بنا به تشخیص بهداري مرکـز  (فرد سلب نماید حادثه یا بیماري در حین آموزش که توانائی اعزام و خدمت در جبهه را از    -2
).آموزش و یا بهداري نیروي اعزام کننده

.گرددعدم نیاز به اعزام نیرو پس از آموزش که توسط مسئولین اعزام اعالم می-3
.ضرورت محسوب خواهد شدهخدمت دورءنقاط جبهه و مناطق عملیاتی جزهخدمت افراد موضوع قانون در کلی-4ماده

مشمول استفاده از مزایاي ایـن  مأموریتخدمت در مناطقی غیر از جبهه و مناطق عملیاتی حتی به عنوان نیاز یا          -1هصرتب
.می باشدقانون ن
منـاطقی اسـت کـه بـه پیـشنهاد        . سربازي مؤثر خواهـد بـود      هالعادمناطق عملیاتی که در احتساب حقوق و فوق        -2هتبصر

ارتش جمهوري اسالمی ایران به تصویب شوراي عـالی دفـاع رسـیده و اعـالم شـده        ستادکل سپاه پاسداران و ستاد مشترك     
.باشد
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در صورتی که مجموع خدمت افراد موضوع قانون اعم از آموزش و حضور در جبهه و یا مناطق عملیـاتی معـادل یـا              -5ماده
اسنامه یا محل سـکونت معرفـی   عمومی محل صدور شنههاي وظیفضرورت باشد افراد مذکور به حوزه    هبیشتر از خدمت دور   
3هاعزام صادر و سپس کارت پایان خدمت آنان با رعایـت تبـصر      هآماده به خدمت به تاریخ سه ماه اولی        هتا براي آنان دفترچ   

.قانون توسط نیروي اعزام کننده صادر و تحویل خواهد شد
هکارت پایـان خـدمت بـه حـوز    هصادر کنندضرورت افراد موضوع این ماده توسط نیروي همراتب پایان خدمت دور   -تبصره

.آماده به خدمت اعالم خواهد شدهدفترچهصادر کنندهمحل صدور شناسنامه و حوزهوظیف
ضـرورت  هافرادي که مجموع مدت آموزش نظامی و حضور در جبهه و یا مناطق عملیاتی آنـان کمتـر از مـدت دور            -6ماده

آماده به خدمت اخذ نماینـد و  هصدور شناسنامه یا سکونت مراجعه و دفترچ  عمومی محل  هوظیف هباشد، ملزم هستند به ادار    
.نظام وظیفه تا مدت مقرر در سپاه پاسداران انقالب اسالمی انجام دهندهکسري خدمت را با معرفی حوز

شـد و  کارت پایان خدمت افراد موضوع این ماده توسط سپاه پاسداران انقـالب اسـالمی صـادر و تحویـل خواهـد             -1هتبصر
آمـاده بـه خـدمت اعـالم خواهـد          هدفترچ هوظیفه عمومی محل صدور شناسنامه و صادر کنند        همراتب پایان خدمت به حوز    

.گردید
افرادي که قبل از تصویب قانون به جبهه و یا مناطق عملیاتی اعزام شده و کنون در یکی از نهادهـاي نظـامی یـا           -2هتبصر

ضرورت را در همان نیرو سپري نموده و کارت پایان خدمت        هند، مابقی خدمت دور   انتظامی مشغول انجام خدمت وظیفه باش     
.را از نیروي مذکور دریافت خواهند کرد

از مزایاي این قانون استفاده نمایند که در زمان خدمت در جبهه و یا منـاطق عملیـاتی وجـوهی               می توانند افرادي   -7ماده
التفـاوت وجـوه دریـافتی را بـه     در غیر این صـورت بایـستی مابـه    . ده یا ننمایند  سربازي اخذ ننمو   هالعادبیش از حقوق و فوق    

حسابی که نیروي اعزام کننده مشخص خواهد نمود به حساب خزانه واریز و فیش مربوطه به نیـروي اعـزام کننـده ارائـه تـا             
.گواهی انجام خدمت در جبهه یا مناطق عملیاتی براي آنان صادر شود

تساب حضور در جبهه افراد موضوع قانون به عنوان خدمت دوره ضرورت از یک سال خدمت اجبـاري                 مدت قابل اح  -8ماده
26/1/65قانون الحاق موادي به قـانون خـدمت وظیفـه عمـومی مـصوب        5در مناطق عملیاتی سربازان وظیفه موضوع ماده        

.کسر خواهند شد
را به اداره وظیفـه عمـومی جهـت دریافـت     واند خودکسانی که حین خدمت در جبهه به سن مشمولیت رسیده و نت -9ماده

خدمت دوره ضرورت محسوب مـی شـود بـا ارائـه گـواهی        جزءدفترچه آماده به خدمت معرفی نمایند، ضمن اینکه این ایام           
. کسر خدمت صادره از سوي نیروي مسلحی که مجاز به اعزام باشد به حوزه نظام وظیفه از وي رفع غیبت به عمل می آید

چنانچه افرادي قبل از اعزام به آموزش یا جبهه و مناطق عملیاتی غیبت داشته باشند، نمی تواننـد از مزایـاي ایـن        -10ماده
همـین  1مـاده  2تبـصره نیز افرادي که در زمان خدمت در جبهه به سن مشمولیت رسیده و مطابق     و .قانون استفاده نمایند  

را به حوزه نظام وظیفه معرفی ننمایند مـدت خـدمت ایـشان در اعـزام هـاي               خود ،مأموریتآئین نامه پس از اتمام تعهد یا        
.مجدد قابل احتساب نخواهد بود

اقدام به ترك جبهه یا مناطق عملیاتی بنمایند یا پـس   مأموریتچنانچه افراد موضوع این قانون قبل از پایان مدت          -11ماده
کثر ظـرف مـدت یـک مـاه پـس از اتمـام مـدت        اکه حد(،ترخیصیا مأموریتبدون اخذ برگ پایان     مأموریتاز اتمام مدت    

جبهه یا مناطق عملیاتی را ترك نمایند دراین نوبت اعزام مشمول استفاده از این قانون نخواهـد              .) صادر خواهد شد   مأموریت
. شد

. دترك خدمت چنانچه به تشخیص نیروي اعزام کننده موجه باشد از شمول این ماده خارج خواهد بو-1تبصره
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مگـر  تکلیفی نسبت به ادامه خدمت در جبهه ندارنـد، مأموریتافراد موضوع این قانون پس از اتمام مدت تعهد یا    -2تبصره
.آنکه نیروها در حال آماده باش کامل باشند که در این صورت این مدت نیز محاسبه خواهد شد

در ارتبـاط   شابه حسب ضرورت و وظایف اصلی خـود       جهاد سازندگی و سایر نهادهاي م     درصورتی که هالل احمر و    -12ماده
با جنگ افرادي را به جبهه یا مناطق عملیاتی اعزام نمایند، باید هماهنگی و موافقت سپاه پاسداران باشد در غیر این صـورت    

. نخواهد شدگواهی کسر خدمت براي آنان صادر
ق نهادهاي موضوع ماده فوق به جبهه یا مناطق عملیـاتی    در مورد افرادي که قبل از تصویب این آئین نامه از طری           -1تبصره

مرکزي سپاه پاسداران انقالب اسالمی اعالم دارنـد تـا حـسب مـورد     اعزام شده باشند، نهادهاي مذکور باید مراتب را به ستاد 
. کارت پایان خدمت یا گواهی کسر خدمت از سوي سپاه براي آنان صادر شود

آن طی دستورالعملی از سوي سپاه پاسداران انقالب اسـالمی بـه هـالل احمـر و              1تبصرهو  نحوه اجراي این ماده     -2تبصره
. جهاد سازندگی و عنداللزوم سایر نهادهاي مشابه ابالغ خواهد گردید

مدت بازداشت افراد موضوع قانون که در اثر ارتکاب جرائم عمـدي یـا تخلفـات انظبـاطی صـورت گرفتـه باشـد و                   -13ماده
. به عنوان خدمت دوره ضرورت محسوب نخواهند شدکه غیبت داشته باشندهمچنین ایامی 

. روز از ایام خدمت قابل احتساب کسر خواهد شد3به ازاي هر روز غیبت غیر موجه -تبصره
یا آموزش قبل از اعزام مجـروح  مأموریتمدت درمان و استراحت پزشکی افرادي که به علت شرکت در عملیات یا       -14ماده

خـدمت دوره ضـرورت محـسوب       جزءبهداري نیروي اعزام کننده مطابق قانون خدمت وظیفه عمومی           تأییدا بشوند با    شده ی 
. خواهد شد

مشموالنی که بر اساس قانون خدمت وظیفه عمومی معاف از خدمت تشخیص داده شده یا بشوند در صـورتی کـه                  -15ماده
مفاد این آئین نامه به آنان کارت پایان خدمت داده شده و کـارت معافیـت   بخواهند از مزایاي قانون استفاده نمایند با رعایت      

. قبلی اخذ خواهد گردید
بر اساس این آئین نامه به عمل خواهد آمد و کلیه بخشنامه هـا و    گونه کسر خدمت موضوع قانون صرفاً      اعطاي هر -16ماده

.هاي قبلی ملغی االثر خواهد بوددستورالعمل
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عمـومی  هیب نامه در خصوص تعرفه صدور کارت معافیت به مشموالنیکه به انحاء مختلف ازخدمت وظیفـ     تصو

16/4/1381مصوب معاف می شوند

8/4/1381مـورخ  59648/105هبنا به پیشنهاد وزارت کشور، موضوع نامه شـمار         16/4/1381مورخ   هوزیران در جلس   هیأت
مـصوب   -قانون تنظیم بخشی از مقررات مـالی دولـت        ) 19(ماده) ج(استناد بند  سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور و به       

ارقام تعرفه صدور کارت معافیت به مشموالنی که به انحاء مختلف از خدمت وظیفه عمومی معـاف مـی شـوند را بـه         -1380
:شرح زیر تصویب نمود

مبلـغ یـازده هـزار ریـال        ...) انبـازان، مفقوداالثرهـا،   خانواده شهدا، آزادگـان، ج    (صدور کارت معافیت عنایات رهبري      -1ماده
.ریال) 11000(

.ریال)11000(صدور کارت معافیت سه ساله و پنج ساله موقت، مبلغ یازده هزار-2ماده
.ریال)11000(صدور کارت معافیت محرومیت از خدمت، مبلغ یازده هزار-3ماده
.ریال)11000(علمی یازده هزارهیأتاعضاي هماده واحدصدور کارت معافیت تحصیلی براي مشموالنی-4ماده
مبلغ یـازده   ...) شهدا، جانبازان، مفقوداالثرها، آزادگان و    (واحده به خانواده هاي      مادهصدور کارت معافیت در اجراي       -5ماده
.ریال)11000(هزار
مبلـغ یـازده   ) ...بازان، مفقوداالثر، آزادگـان و    شهداء، جان (هاي  صدور کارت معافیت در اجراي ماده واحده به خانواده         -6ماده
.ریال) 11000(هزار 
.ریال)11000(ماه جبهه داشته اند، مبلغ یازده هزار50صدور کارت معافیت براي مشموالنی که -7ماده
خـارج  صدور کارت معافیت پزشکی، کفالت، مازاد و متعهدین خدمت به دستگاه هاي اجرایی و معافیت هاي دایمی    -8ماده

از کشور، صدور کارت معافیت تحصیلی براي خارج از کشور، صدور کارت معافیت تحصیلی براي دانشجویان خـارج از کـشور           
مبلغ سـی و هـشت هـزار و پانـصد      و سازمان بهزیستی کشور،   ) ره(امداد امام خمینی     هبه استثناي افراد تحت پوشش کمیت     

.ریال)38,500(
دسته از مشموالنی کـه کـارت معافیـت خـود را مفقـود نمـوده انـد و درخواسـت المثنـی               صدور کارت معافیت آن     -9ماده

.ریال)38,500(می نمایند در مقابل صدور کارت المثنی مبلغ سی و هشت هزاروپانصد
هقانون بودجـ 510211کلیه درآمدهاي ناشی از اجراي بندهاي فوق الذکر باید به حساب درآمدهاي عمومی ردیف    -10ماده
.کشور نزد خزانه واریز گرددکل 
نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران موظف است از هر یک از مشموالن خدت وظیفه در خـارج از کـشور مبلـغ            -11ماده

539953وجوه دریافتی از مشموالن مزبور را به حساب درآمد عمومی ردیـف       هریال اخذ و کلی   )50000000(پنجاه میلیون   
1381سـال  هقانون بودجـ ) بابت اعطاي معافیت از خدمت مشموالن خارج ازکشور-اسالمی ایراننیروي انتظامی جمهوري  (

.کل کشور واریز نماید
محمدرضا عارف-معاون اول رئیس جمهور 
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اجرایی قانون صدور مجوز کارت معافیت از خدمت براي متعهدین خدمت فاقـد ردیـف حقـوقی                  هآئین نام 

24/6/1381مصوب پرورشاستخدامی در وزارت آموزش و

قانون متعهدین خـدمت بـه وزارت آمـوزش و پـرورش           )1(مشمولین ماده (آن دسته از متعهدین خدمت      تعهدسند-1ماده
که فاقد ردیف حقوقی استخدامی بوده و به همین علت به استخدام آموزش و پرورش در نیامـده انـد در                    ) 8/3/1369مصوب  

مدت تحصیل با رعایـت حـداقل پـنج    مام وقت در مدارس غیرانتفاعی به میزان دو برابر     صورت انجام تعهد خدمت آموزشی ت     
.سال لغو و این قبیل افراد متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پررش خارج می شوند

.خدمت آموزشی تمام وقت اینگونه افراد به صورت متوالی قابل قبول است-1تبصره
-به تشخیص سازمان آموزش و پرورش استان   -دمت تمام وقت خود را با عذر موجه       چناچه این دسته از افراد، خ     -2تبصره
به صورت متناوب انجام داده باشند، خدمت مورد نظـر در حکـم متـوالی تلقـی           ) درکل دوران تعهد  (سال  3حداکثرهو با وقف  

.می شود
همزمان با صدور مجـوز لغـو       ) زمان صلح در(ضرورت   هگواهی انجام تعهد افراد مذکر براي صدور کارت معافیت دور         -2ماده

عمومی مربـوط ارسـال خواهـد   هوظیفهسند تعهد، از ناحیه سازمان آموزش و پرورش استان صادر و جهت اقدام الزم به ادار         
.شد

قـبالً متعهدینی که ردیف استخدامی براي آنها تخصیص یافته ولی ایفاي تعهد استنکاف نموده اند یا بـه هـر علـت           -3ماده
.د آنان لغو گردیده باشد، از شمول این آیین نامه خارج می باشندتعه

محدرضا عارف-معاون اول رئیس جمهور
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کل کشور 1377قانون بودجه سال )9(تبصره )ط(بند

را که آمـوزش  داده می شود بر اساس اجازه فرماندهی معظم کل قوا تعدادي از مشموالن خدمت نظام وظیفه           به دولت اجازه  
نظامی را در نیروهاي مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقالب اسالمی یا یکی از مرکز نظامی دیده اند مطابق آئین نامـه اي کـه        

وزیران می رسد، از خدمت نظام وظیفـه معـاف نمایـد و هزینـه هـاي      هیأتبه پیشنهاد ستاد کل نیروهاي مسلح به تصویب  
قـسمت  419964ش خدماتی رکه از آن معاف می گردند از ایشان دریافت و به حساب ردیف      ازاي ارز همچنین مابه مربوط و 

.سوم این قانون واریز نماید
مفقوداالثرها و آزادگـان از پنجـاه درصـد   مشموالن متأهل واجد شرایط، وابستگان درجه اول خانواده معظم شهدا وجانبازان،    

. تخفیف برخوردار خواهند شد%)50(

10/08/1377مصوب کل کشور1377قانون بودجه سال ) 9(تبصره)ط(ه اجرایی بندآئین نام

قـانون  ) 9(تبـصره  ) ط(بنا به پیشنهاد ستاد کل نیروهاي مسلح و به استناد بنـد  10/08/1377وزیران در جلسه مورخ      هیأت
: دکل کشور، آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمو1377بودجه سال 

در صورتی که واجد شرایط اعـزام بـه خـدمت باشـند در ازاي پرداخـت              ،مشموالن قانون خدمت وظیفه عمومی زیر     -1ماده
. مبالغ تعیین شده، پس از طی دوره آموزش نظامی از انجام خدمت دوره ضرورت در زمان صلح معاف می شوند

1357تا پایان سال 1338مشموالن دیپلم و پایین تر متولدین -1
1355تا پایان سال 1338مشموالن فوق دیپلم متولدین -2
1353تا پایان سال 1334مشموالن لیسانس متولدین سال -3
1351تا پایان سال 1334مشموالن فوق لیسانس متولدین سال -4
1349تا پایان سال 1328مشموالن دکتري و باالتر متولدین-5

. کل کشور مشمول مقررات این آیین نامه نیستند1377قانون بودجه سال ) 9(تبصره)ح(مشموالن موضوع بند-1تبصره
علمی و کلیه متعهدان به وزارت خانـه هـا مـشمول مقـررات           هیأتتأمینقانون نحوه   )2(مشموالن موضوع ماده    -2تبصره

. این آیین نامه نیستند
در صـورت  ) 1(عالوه بر مشموالن مـذکور در مـاده   اعطاي معافیت به گروه هاي دیگري از مشموالن خدمت وظیفه      -2ماده

.لزوم منوط به اعالم نظر بعدي می باشد
:به شرح جدول زیر می باشد باید بپردازند) 1(مبالغی که هر یک از مشموالن موضوع ماده -3ماده

ارزش ریالی معافیت و هزینه هاي آموزشمدرك تحصیلی
11,000,000زیر دیپلم

000،000،12دیپلم
000،000،13فوق دیپلم

000،000،15لیسانس
000،000،17فوق لیسانس

000،000،19دکتراي غیرپزشکی
000،000،21دکتراي پزشکی و باالتر
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تـأمین ریال توسـط سـازمان برنامـه و بودجـه     )000،000،1(هزینه هاي آموزشی این آیین نامه بر اساس هر نفر       -1تبصره
. اد کل نیروهاي مسلح در اختیار مراجع ذي ربط قرار خواهد گرفتشده و از طریق ست

آموزش نظامی را طی کرده اند یا مدت سه ماه به جبهـه اعـزام شـده انـد از پرداخـت هزینـه              قبالًمشموالنی که    -2تبصره
.آموزش معاف می باشند

فقو داالثرهر و آزادگـان در پرداخـت هزینـه    م،جانبازان،مشموالن متأهل، وابستگان درجه اول خانواده معظم شهدا     -4ماده
.خواهند بودتخفیف برخوردار%)50(هاي مربوط به ارزش ریالی معافیت، از پنجاه درصد

. تخفیف برخوردار خواهند بود%)50(افرادي که واجد دو یا چند شرط هستند فقط تا پنجاه درصد -تبصره
ین آیین نامه در مورد مشموالن واجد شرایط اعزام در داخل کشور بـه          مراحل اجرایی صدور کارت معافیت موضوع ا      -5ماده

: شرح زیر می باشد
و یا محل سکونت خود مراجعـه  مشموالن متقاضی معافیت موضوع این آیین نامه باید به حوزه وظیفه عمومی محل تولد   -1

.نمایند
و مشموالن واجـد شـرایط را جهـت پرداخـت     حوزه هاي وظیفه عمومی موظفند به وضعیت مشموالن متقاضی رسیدگی  -2

.مبالغ تعیین شده راهنمایی نمایند
حوزه هاي وظیفه عمومی پس از دریافت رسید بانکی از متقاضیان باید براي آنان دفترچـه آمـاده بـه خـدمت بـه تـاریخ               -3

. اولین اعزام پس از سپري شدن دو ماه از تاریخ صدور دفترچه صادر و تحویل نمایند
اد اونت وظیفه عمومی موظف است ماهیانه آمار متقاضیان معافیت به همراه آمار کل مشموالن قابـل اعـزام را بـه سـت      مع-4

.کل نیروهاي مسلح اعالم نماید
به وظیفـه  را مشخص وستاد کل نیروهاي مسلح با هماهنگی سازمان هاي نیروهاي مسلح، سهمیه آموزش هریک از آنها     -5

.عمومی اعالم می نماید
. مبلغ مربوط به هزینه هاي دوره آموزشی باید قبل از تشکیل آن در اختیار نیروي آموزش دهنده قرار گیرد-6
مشموالنی که سابقه آموزش نظامی داشته باشند همانند سایر مشموالن این آیین نامه به مرکز آموزش همان نیرو اعـزام              -7

. عنوان کفایت آموزش ترخیص گردنداز طریق نیروهاي مربوط، بهخواهند شد تا رسمًا
مرکز آموزش دهنده موظفند مشموالن مزبور را پس از پایان آموزش به حـوزه هـاي وظیفـه عمـومی ذي ربـط معرفـی                          -8

. نمایند
. حوزه هاي وظیفه عمومی موظفند براي مشموالن یاد شده کارت معافیت دائم صادر و تحویل نمایند-9

معافیت با پرداخت وجوه تعیین شده تا زمان اعزام بـه دوره آمـوزش نظـامی از معافیـت موقـت                  مشموالن متقاضی   -6ماده
. خواهند شدبرخوردار

چنانچه هر یک از مشموالن غیر غایب تا قبل از خاتمه آموزش نظامی واجد شرایط یکـی از معافیـت هـاي قـانونی               -7ماده
.ن هزینه مربوط به آموزش مسترد می گرددگردد و یا فوت نماید مبلغ دریافتی از وي با کسر نمود

وضعیت مشموالن موضوع این آیین نامه از لحاظ دوران احتیـاط وذخیـره تـابع مقـررات خـدمت وظیفـه عمـومی                   -8ماده
.می باشد

کـل  1377قسمت سوم قانون بودجه سال      419964مبالغ دریافتی بابت اعطاي معافیت و آموزش به حساب ردیف           -9ماده
.می شودکشور واریز

معاونت وظیفه عمومی نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران مسئول اجـرا و وزارت خانـه هـاي کـشور و دفـاع و            -10ماده
.اجراي این آیین نامه خواهند بودپشتیبانی نیروهاي مسلح مسئول نظارت بر
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سـازمان برنامـه و   تأییدوزارت کشور، ره وظیفه عمومی به پیشنهاد اهزینه هاي خاص اجراي این آیین نامه براي اد        -تبصره
.اختیار معاونت وظیفه عمومی نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران قرار می گیرددولت درهیأتبودجه و تصویب 

حسن حبیبی-معاون اول رئیس جمهور

24/3/1377مصوب کل کشور1377قانون بودجه سال ) 9(تبصره ) ح(آئین نامه اجرایی بند 

نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران موظف است درآمدهاي حاصل از اعطـاي معافیـت هـاي مـشموالن خـدمت       -1ماده
.واریز نمود593600وظیفه عمومی خارج از کشور را به حساب درآمد عمومی ردیف 

د، مـشمول  از کشور خارج شده ان1377کلیه مشموالن خدمت وظیفه عمومی که قبل از تصویب قانون بودجه سال        -2ماده
.این آیین نامه می شوند

مشموالنی که با سپردن تعهد به وزات خانه ها و مؤسسات از کـشور خـارج شـده انـد پـس از همـاهنگی و کـسب                      -3ماده
.موافقت وزارت خانه و یا مؤسسه دولتی مربوط می توانند از معافیت برخوردار شوند

کشور، به موجب مصوبه فرماندهی معظم کل قوا بابت معافیـت           مبلغی که مشموالن خدمت وظیفه عمومی خارج از         -4ماده
.دالر یا معادل ریالی آن به نرخ ارز شناور است) 600،16(الزم است پرداخت نمایند، شانزده هزار و ششصد

1377قسمت چهـارم قـانون بودجـه سـال     503316از درآمدهاي واریزي، از محل اعتبار ردیف    %) 100(صددرصد  -5ماده
وظیفه پس از مبادله موافقت نامـه بـا سـازمان برنامـه و     ) پرسنل(، جهت بهبود وضعیت اسکان و آموزش کارکنان      کل کشور 

.بودجه، به مصرف خواهد رسید
توزیع اعتبار یاد شده بین ستاد مشترك سپاه پاسداران انقالب اسالمی و ستاد مـشترك ارتـش جمهـوري اسـالمی             -6ماده

.اساس پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح خواهد بوداسالمی ایران، برایران و نیروي انتظامی جمهوري
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مربوط به اداره خارج از کشور معاونت مشموالن سؤاالت·

مربوط به اداره کفالت معاونت مشموالن سؤاالت·

مربوط به معافیت هاي موارد خاص سؤاالت·

) رهبري(ي بخشودگی سنی مربوط به معافیت هاسؤاالت·

مربوط به معافیت هاي خاص عنایات مقام معظـم رهبـري و مـاده               سؤاالت·

واحده قانون 

قانون حمایت از معلولین 6مربوط به ماده سؤاالت·

مربوط به نحوه خدمت وظیفه عمومی نخبگان سؤاالت·

مربوط به اداره تحصیلی معاونت مشموالن سؤاالت·

85شور معاونت مشموالن سال مجوز خروج از کسؤاالت·
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سؤاالت مربوط به اداره خارج از کشور معاونت مشموالن

کارت المثنـی دریافـت      مجددًامی توانند آیا مشموالن خارج از کشور که کارت معافیت خود را مفقود نموده اند              
نمایند، سیر مراحل چگونه است؟

6و یا نمایندگی جمهوري اسالمی در محل اقامت اطالع دهد و پس از گذشت         بلی، این مشمول بایستی مراتب را به سفارت         
ماه خود و یا وکیل وي با توجه به شرایط مندرج در دفترچه راهنماي خدمت وظیفه عمومی درخواست صدور المثنی کـارت          

. معافیت نماید

سیر مراحل دریافت معافیت رهبري خارج از کشور چگونه است؟
و یا وکیل رسمی به مرکـز  ) پدر، مادر، برادر، خواهر، فرزند و همسر ( شخصًا و یا توسط بستگان درجه یک        اینگونه مشموالن   

پستی مراجعه و پس از اخذ دفترچه راهنماي خدمت وظیفه عمومی و تنظیم برگ هاي مخصوص این معافیت آن را تکمیل               
ارك تعریف شده در دفترچه راهنمـا بـه سـازمان وظیفـه     کنسولگري و یا دفتر اسناد رسمی به همراه سایر مدتأییدو پس از    

. عمومی ارسال خواهند نمود پس از صدور کارت معافیت به آدرس مشخص شده ارسال خواهد شد

شرایط جامع استفاده از معافیت از خدمت دوره ضرورت براي مشموالن ایرانی خارج از کشور چیست؟
سـال اقامـت   2حداقل  : ب. باشد 29/12/82خروج قبل از    : الف. مطرح است  براي مشموالن خارج از کشور پنج شرط توأمان       

مبناي محاسـبه بعـد از سـن سـیزده سـالگی          : د. ماه نباشد  9در هر مرحله اقامت کمتر از       : ج. سکونت در خارج داشته باشد    
مـشمولیت قابـل   سـال قبـل از سـن       4حـداکثر ایـن سـن     . فرد در سن مشمولیت در خارج از کشور بوده باشد         : ه. می باشد 

. باشد4/11/82محاسبه است به شرط آنکه ورود به کشور بعد از 

اقدام نمایند؟می توانندآیا مشموالنی که در سن مشمولیت از کشور خارج شده اند براي خرید خدمت 
ـ 2گیرند که در سن مشمولیت یعنی در سالی که به موجب مـاده  خیر، زیرا کسانی در شمول مصوبه قرار می        انون خـدمت  ق

. در خارج از کشور اقامت داشته باشندمی رسندسالگی 19وظیفه عمومی به سن 

از این معافیت استفاده نمایند؟می توانندو دانشجویان بورسیه . ا.ا.دولت جمأمورینآیا فرزندان 
صورتی در شمول مقررات قـرار    خود موظفند به کشور بازگردند ولیکن در       مأموریتا که در پایان     .ا.دولت ج  مأمورینفرزندان  

دانشجویان بورسیه ضمن رعایت سـایر شـرایط   : ج-2. گیرند که در سن مشمولیت در خارج از کشور حضور داشته باشند          می
پس از کسب رضایت و تسویه حساب از سازمان ذیربط می توانند از معافیت خرید خدمت مـشموالن ایـران مقـیم خـارج از               

. کشور بهره مند شوند

دي داراي پدر ایرانی و مادر خارجی است آیا بایستی خدمت سربازي را انجام دهد؟فر
. ، بایستی خدمت سربازي را انجام دهد)پدرشان ایرانی باشد(بلی، کلیه افراد ذکور ایرانی 
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تابعیت ایرانی و خارجی است آیا پس از گذراندن خدمت سربازي خود در خارج، در ایـران نیـز                    2مشمول داراي   
بایستی خدمت نماید؟

البته کسانی به تابعیت کشور جمهوري اسالمی ایـران  . طبق قانون، خدمت سربازي در ایران را نیز بایستی سپري نماید        -بلی
. در کشور خود انجام داده باشند نیازي به طی دوره خدمت وظیفه عمومی ندارندقبالًیند و خدمت سربازي را آدر

؟می شودی مقیم خارج از کشور براي چند سال و تا چه سالی اجرا مهلت مصوبه مشموالن ایران
. تمدید گردید1390سال و تا پایان سال 5بمدت 

آیا دانشجویانی که از کشور خارج شده اند می توانند به داخل و خارج کشور تردد نمایند؟
وزارت علـوم و یـا   تأییـد هـاي معتبـر و مـورد    از کشور خارج شده و در یکی از دانشگاه    85دانشجویانی که تا پایان شهریور      

. ماه به کشور تردد نمایند3بهداشت و درمان مشغول تحصیل هستند می توانند سالی دو مرتبه جمعاً به مدت 

از معافیت تحـصیلی اسـتفاده       می توانند خارج از کشور میروند      مأموریتآیا مشموالن دانشجو که همراه پدر به        
نمایند؟

چنانچه بـیش   : الف. صورت زیر می توانند از کشور خارج شوند        2ایران به   .ا.ثابت دولت ج   مأمورینشجو فرزندان   مشموالن دان 
مجـوز خـروج   -1. نیمسال تحصیلی از تحصیلشان نگذشته باشد و ظرف مدت یکسال از تاریخ خروج وارد دانشگاه شوند    4از  

یت سقف مجاز ادامه تحصیل دانشجویان مـشابه داخـل کـشور،    با رعا-3. معافیت تحصیلی خواهند گرفت   -2. می شود داده  
در خاتمه پس از معرفـی بموقـع خـود بـدون غیبـت بـرگ اعـزام دریافـت               -4. در خارج از کشور می توانند تحصیل نمایند       

رد نیمسال تحصیلی از تحصیلشان گذشته باشد و بعد از یکسال از تاریخ خـروج از کـشور دا              4چنانچه بیش از    : ب. می کنند 
معافیت تحـصیلی نخواهنـد   -2. مجوز خروج صادر خواهد شد-1) رفتار خواهد شد103ماده   2طبق تبصره ( دانشگاه شوند   

با رعایت سقف تحصیلی مانند تحصیل دانشجویان مشابه داخل کـشور در خـارج از کـشور مـی تواننـد تحـصیل                         -3. داشت
. کنندم بدون غیبت دریافت میدر خاتمه پس از معرفی بموقع خود برگ اعزا-4. نمایند
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سؤاالت مربوط به اداره کفالت معاونت مشموالن

حداقل سن براي بهره مندي از معافیت کفالت پدر چند سال است؟
.سال تمام و باالتر59حداقل 

آیا تنها مراقب می تواند از معافیت کفالت بهره مند گردد؟
.شته باشدمشروط بر آنکه غیبت ندابله،

منظور از تنها مراقب چیست؟
.سال است18ند یا نوه ذکور باالي تنها فرز

سال مانع رسیدگی براي بهره مندي از معافیت کفالت هستند؟18آیا برادران زیر 
.خیر

سال که بیمار هستند مانعی براي رسیدگی کفالت ایجاد می کنند؟18آیا برادران باالي 
.بودن از مکفول مانعی نخواهد داشتون پزشکی مبنی بر بیماري و قادر به سرپرست نکمیسیتأییددر صورت 

گیرد؟سال که بیمار باشد در قواره معافیت کفالت قرار می59آیا پدر زیر 
.نیاز به مراقب اخذ نمایدرأي بله، مشروط بر آنکه در کمیسیون پزشکی

از معافیـت کفالـت   مـی تواننـد  ل مادر فاقد شوهر یا مطلقه هـم  سا18آیا یگانه مراقب و تنها فرزند ذکور باالي    
مند گردد؟بهره

.آنکه وارد مرحله غیبت نشده باشدبله، مشروط بر

ورود به مرحله غیبت از چه زمانی محاسبه می گردد؟
و یـا اخـراج از ادامـه    انصراف،و از تاریخ ترك) سال تمام براي مشموالن عادي19پایان ( از موعد اعزام قانونی براي خدمت      

.ر شده در قانون خدمت وظیفه عمومیتحصیل براي محصلین و دانشجویان و متعهدین خدمت ذک

؟می شودك محاسبه غیبت براي رسیدگی به ادعاي معافیت از چه تاریخهایی در نظر گرفته مال
.تاریخ فوت پدر، تاریخ طالق مادرسال،59از تاریخ ورود سن پدر به 

براي بهـره منـدي از افـراد خـانواده           می توانند سال   18پدر مشمول زندانی باشد تنها فرزند ذکور باالي          آیا اگر 
اقدام نماید؟

.اشد و نداشتن غیبتبله مشروط بر انکه یکسال تمام به خاتمه حبس قطعی پدر باقی مانده ب
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باشد می توانـد درخواسـت معافیـت       که پدرشان فوت کرده     ) سال 18زیر  (آیا یگانه مراقب برادر و خواهر صغیر        
کفالت نماید؟

.بله مشروط به نداشتن غیبت

؟می شوندآیا برادران ناتنی مانع رسیدگی از کفالت صغار 
.خیر

گیرد؟آیا یگانه مراقب خواهر مجرد فاقد پدر در قواره معافیت کفالت قرار می
.بله مشروط به نداشتن غیبت

؟منظور از مجرد بودن خواهر چیست
نـین پـدر مـشمول    سالگی به عقد کسی در نیامده و مجرد باقیمانده باشد و همچ24سالگی تا    18یعنی خواهري که از سن      

.در قید حیات نباشد

گیرد؟آیا خواهري که طالق گرفته باشد در قواره رسیدگی خواهر مجرد قرار می
.یردگردد و در قواره قرار نمی گمیخیر، بعنوان خواهر مطلقه محسوب 

؟می شوندآیا برادران ناتنی مانع از رسیدگی خواهر مجرد 
.بله

گرند؟آیا یگانه مراقب برادر یا خواهر بیمار فاقد پدر و همسر و فرزند در قواره معافیت کفالت قرار می
.مشروط به نداشتن غیبتبله، 

رسیدگی نماید؟درخواست می توانندسال جد و جده 18آیا تنها مراقب و نوه ذکور باالي 
.در خصوص جده نیز فاقد همسر باشد)فرزندان فوت کرده باشند(بله، مشروط براینکه جد و جده فاقد فرزند باشند 

آیا در حین تحصیل میتوان درخواست معافیت کفالت نمود؟
.فیت تحصیلی معتبر برخوردار باشندبله، مشروط بر اینکه از معا

مشمول گواهان چه کسانی هستند؟بمنظور صحت یگانه مراقب بودن 
.نمایندتأییدبی بایستی گواهی یا سه نفر از بستگان نسبی و سب

در صورت گواهی خالف واقع چه عواقبی در نظر گرفته شده است؟
قانون گواهان به همراه مشمول و مکفول به مرجع قضایی معرفی ضمن ابطال معافیت مجازات سـنگینی  60در راستاي ماده  

.نان در نظر گرفته خواهد شدبراي آ
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ي موارد خاصاسؤاالت مربوط به معافیت ه

متعهدین خدمت به سازمانها و ارگانهاي دولتی ذکر شده در قانون وظیفه عمومی چه کسانی هستند؟
متعهدین خدمت به آموزش و پرورش، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، سـازمان هواپیمـایی، شـرکت کـشتیرانی،           

.سالمی ایران و دستگاه قضایی کشورر و کشتیرانی جمهوري ابناد

نحوه صدور معافیت براي متعهدین خدمت ذکر شده چگونه انجام می پذیرد؟
.و طی دوره آموزشی مقدماتی نظامیسازمان مربوطه مبنی بر انجام تعهد مربوطهتأییدبا 

؟آنان چگونه خواهد بودوضعیتدر صورتی که قبل از انجام تعهد از خدمت منفک گردند
.خدمت دوره ضرورت اعزام خواهند شدگیرد و در صورت بالمانع بودن به به آنان معافیت تعلق نمی

می توانند درخواست بهره مندي از معافیتهاي دیگر را نمایند؟آیا متعهدین خدمت در حین انجام تعهد
.آنان اقدام الزم بعمل خواهد آمدايخیر، پس از روشن شدن وضعیت تعهد آنان پیرامون درخواسته

)رهبري(سؤاالت مربوط به معافیتهاي بخشودگی سنی 

معافیت هاي سنی شامل چه گروهی از مشموالن می شود؟
مـشموالن داراي مـدرك   -13442سـالگی تـا پایـان متولـدین      50مشموالن داراي مدرك دکتري پزشکی قبل از سن          -1

مشموالن داراي مدرك فـوق لیـسانس قبـل از سـن     -13503سالگی تا پایان متولدین 50سن دکتري غیر پزشکی قبل از      
-13545سالگی تا پایان متولـدین     50مشموالن داراي مدرك لیسانس قبل از سن         -13524سالگی تا پایان متولدین      50

1354تا پایان 1338مشموالن داراي مدرك فوق دیپلم و پایین تر متولدین 
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سؤاالت مربوط به معافیتهاي خاص عنایات مقام معظم رهبري و ماده واحده قانون

چند فرزند از شهدا معاف می گردند؟
.دوفرزند از شهدا

آیا برادر شهید هم می تواند از معافیت برخوردار شود؟
.بله فقط یکبار

؟قود االثر جبهه نیز معاف می گرددآیا فرزند مف
.شدبیش از سه سال از تاریخ مفقودیت گذشته بابله، مشروط بر آنکه

گردد؟آیا برادر مفقود االثر جنگ نیز از خدمت معاف می
.شدبله، مشروط بر آنکه بیش از سه سال از تاریخ مفقودیت گذشته با

گردند؟آیا فرزند و برادر آزاده از خدمت معاف می
.ه بیش از سه سال آزاده بوده باشدبله، مشروط بر آنک

در صورتی مدت اسارت آزاده کمتر از سه سال باشد چه امتیازي خواهد داشت؟
. کسر خواهد شد) فرزند یا برادر (به میزان نصف دوران اسارت از مدت خدمت دوره ضرورت یکی از منسوبین 

آیا براي خود آزادگان معافیت یا کارت پایان خدمت تعلق می گیرد؟
.ه در اسارت بوده باشندما6یش از در صورتی که ب،بله

آیا به منسوبین جانبازان معافیت تعلق می گیرد؟
) بـرادر  فرزند یا(نماید که جانباز نیاز به مراقب دارد یک نفر از منسوبین        تأییددر صورتی که کمیسیون پزشکی بنیاد شهید        

.از خدمت معاف خواهند شد

؟آیا خود جانباز از خدمت معاف می گردد
. جانبازي از خدمت معاف می گردد% 15تن حداقل در صورت داش

جانبازان چند نفر از فرزندان خود را می توانند معاف کنند؟
.دو فرزندو باالتر % 60و باالتر یک فرزند و جانباز% 30جانباز
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معاف کنند؟می توانندرزمندگان و ایثارگران چند فرزند خود را 
رزند خـود را مـی تواننـد    ف2ماه سابقه جبهه  80ه یک فرزند و رزمندگان با بیش از         ماه سابقه جبه   40رزمندگان با بیش از     

.معاف کنند

از معافیت استفاده نمایند؟می توانندآیا تلفیق جبهه و جانبازي نیز 
گري برسد و همچنین دو فرزنـد ایثـار  40یکی از فرزندان ایثارگري که عدد ماه جبهه وي با عدد درصد جانبازي وي به عدد  

. برسد از خدمت معاف خواهند شد80که تلفیق عدد جبهه و جانبازي وي به عدد 

درخواست کارت معافیت جایگزین نمایند؟می توانندآیا خانواده شاهد 
ي قـانونی  مشروط بر آنکه دریافت کننده اول کارت معافیت، فوت یا به استخدام نیروهاي مسلح و یا در قـواره معافیتهـا                  ،بله

.رار گرفته باشنددیگر ق

؟معاف کندسال خود را 18تنها برادر باالي می توانندسال باشد 24آیا اگر سن خواهر مجرد فاقد پدر بیش از 
.مقام معظم رهبريبله، در قواره معافیتهاي عنایات

گیرند؟آیا خانواده هاي داراي فرزند معلول در قواره معافیت قرار می
.سال باشد18یک فرزند ذکور باالي انواده فقط مشروط بر آنکه در خ،بله

؟خود را معاف نمایندفرزند می توانندآیا مادران فاقد شوهر تحت پوشش کمیته امداد امام 
.فرزند در قواره معاف قرار می گیردسال نداشته باشد، یک 18بله، مشروط بر آنکه بیش از دو فرزند باالي 

یک نفر از فرزندان خود را معاف کرده باشند آیا می تواننـد  قبًالکمیته امداد    آیا مادران فاقد شوهر تحت پوشش     
؟نددرخواست معافیت فرزند دوم را بنمای

.خیر
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قانون حمیت از معلولین6سؤاالت مربوط به ماده 

یک فرزند خود را معاف کنند؟می تواننداگر پدر یا مادري معلول باشند آیا 
.یت قبل از موعد اعزام مشمول باشدکه تاریخ معلولبله، مشروط بر آن

یک فرزند را معاف کنند؟می تواننداگر خانواده اي داراي فرزند معلول باشد 
.باشدر خانواده باشد و غیبت هم نداشتهبله، مشروط بر اینکه حداقل دو فرزند معلول د

اگر مشمول داراي همسر معلول باشد وضعیت وي چگونه خواهد شد؟
.گردداف میاز خدمت معو غیبت هم نداشته باشددر صورتی که مشمول داراي همسر معلول باشد 

آیا غیبت مانع از رسیدگی می شود؟
.قاضی بوده باشد قابل رسیدگی استبله، اما اگر تاریخ معلولیت قبل از شروع غیبت مت

آیا تأهل فرزندان مانعی براي رسیدگی است؟
.ده فرزند خود را معاف خواهند کردینآهل باشند زیرا که در نبایستی متأ) فرزندان(ده معلوالن در خانوا

سازمان بهزیستی مبنی بر معلولیت کافی است؟تأییدآیا صرف 
ك رسـیدگی  عمـومی نیـز مـال   معلولیت توسط کمیسیون پزشـکی وظیفـه         تأییدبراي معافیت یک نفر از منسوبین معلوالن        

.خواهد بود
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سؤاالت مربوط به نحوه خدمت وظیفه عمومی نخبگان

؟نحوه رسیدگی به وضعیت نخبگان چگونه است
شـهید فالحـی   . خ-زعفرانیه -) عج(خیابان ولیعصر -تهران : بایست به بنیاد ملی نخبگان به آدرس      مشموالن نخبه ابتدا می   

ا جهت احراز نخبگی به بنیاد مذکور ارائه نماینـد        مراجعه و سوابق و مستندات نخبگی خویش ر        1/24. پ -کوچه شیرکوه    -
بهـره منـد   ....خروج از کشور و -ادامه تحصیل    -در صورت احراز نخبگی خواهند توانست از امتیازات خدمت وظیفه عمومی            

و یـا آدرس اینترنتـی   . تماس حاصـل نماینـد  021-93224141با شماره تلفن     می توانند گردند، جهت کسب اطالع بیشتر      
www.bonyad-nokhbegan.ir. یر مراجعه نمایندز

سؤاالت مربوط به اداره تحصیلی معاونت مشموالن

ند؟می باشب مجاز به تحصیل آیا مشموالن غائ
.خیر

:مدت زمان معرفی فارغ التحصیالن دوره کاردانی و به باال
.شش ماه

:معرفی دانشجویان انصرافی و اخراجیمدت زمان
.چهار ماه

:چگونگی اعاده به تحصیل دانشجویان انصرافی و اخراجی
.ماه6با درخواست دانشگاه از تاریخ انصرافی یا اخراجی قبل از مدت

:نحوه انتقال دانشجویان از دانشگاهی به دانشگاه دیگر
یت سقف سنوات ارع-3بدون شرکت در آزمون   -2دو دانشگاه مبدا و مقصد       آئین نامه اجرائی و توافق    16یت ماده ابا رع  -1

.م انتقال به سازمان وظیفه عمومیدرخواست اعال-4تحصیلی 

:چگونگی تحصیل طالب با داشتن معافیت تحصیلی حوزوي در دانشگاهها
.ه شرکت در آزمون و تحصیل می باشندبا موافقت حوزه مجاز ب

http://www.bonyad-nokhbegan.ir/
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:در آموزش و پرورش در دانشگاه هاین به خدمتچگونگی تحصیل متعهد
.با موافقت سازمان مربوطه

ند؟می باشآیا متعهدین به خدمت پس از استعفا از سازمان مربوطه مجاز به تحصیل در دانشگاه ها 
.خیر

آیا مشموالن در حین تحصیل مجاز به تقاضاي رسیدگی پزشکی می باشند؟
.مجاز نیستند

؟ندمی باشمجاز به درخواست کفالت آیا در حین تحصیل
.بالمانع است

ند؟می باشآیا دانشجویان اخراجی مجاز به شرکت در آزمون و تحصیل 
مجاز نیستند 

ند؟می باشآیا دانشجویان انصرافی بدون غیبت اعزام شوند مجاز به ادامه تحصیل 
.مجاز نیستند

ند؟می باشعاده تحصیل ماه مجاز به ا6آیا دانشجویان اخراجی پس از گذشت 
.مجاز نیستند

جامع علمی و کاربردي، دانشگاه آزاد، فرگیر پیام نـور  (علت عدم تعلق معافیت تحصیلی بدون شرکت در کنکور        
:... ).و دوره مجازي

مشموالن دیپلمه با داشتن برگ آماده به خدمت یا برگ معافیت موقـت از خـدمت دوره ضـرورت در مـسابقه                    35برابر ماده   
ات آموزشی داخل کـشور قبـول شـوند مـشروط بـه نداشـتن غیبـت مجـاز بـه تحـصیل             مؤسسورودي یکی از دانشگاهها یا      

.باشندمی

ند یا خیر؟می باشمشموالن فارغ التحصیل مقطع کاردانی به باال در صورت داشتن غیبت مجاز به تحصیل 
.مجاز به تحصیل نمی باشند

:ی در سازمانهایه خدمت وظیفه عمومچگونگی اخذ امر
.در صورت نداشتن غیبت
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بعد از اخراج معافیت تحصیلی تعلـق  ) شرکت ملی نفتکش، کشتیرانی و سازمان هواپیمائی     (آیا متعهدین خدمت    
گیرد ؟می

.یردتعلق نمی گ

مشموالن استخدام از طریق پذیرش آزمون در دانشگاه هاي نظامی و انتظامی نیروهـاي مـسلح پـس از اخـراج                 
یا خیر؟می باشدبه برخورداري از معافیت تحصیلی مجاز 

.خیر

شرایط درخواست معافیت تحصیلی جهت مقاطع کارشناسی به باال در خارج از کشور چیست؟
.دانشجوي انصرافی نبودن-3ودیعه واگذاري-2نداشتن غیبت -1

:میزان و نوع ودیعه جهت مشموالنی که قصد تحصیل در خارج از کشور را دارند
.انکی و یا وثیقه ملکی اخذ می شودریال است که به صورت نقدي، ضمانت نامه ب000/000/150مبلغ ودیعه 

:تحصیل همزمان توامان با خدمت سربازي دانشگاه پیام نور
.نظر وظیفه عمومی مجاز نیستاز

:تحصیل همزمان در دو دانشگاه
.مجاز نیست

:ي پزشکی و دامپزشکی و دندانپزشکیصی رشته هاشرایط ادامه تحصیل در مقطع دکتري تخص
.اد کل و از اعضاء هیئت علمی باشدستتأییدبا 

گیرد؟معافیت تحصیلی چند بار در هر مقطع تحصیلی تعلق می
.یکبار

گیرد یا خیر؟به مشموالنی که به طور غیر مجاز از کشور خارج می شود آیا معافیت تحصیلی تعلق می
.تعلق نمی گیرد

مشموالنی که در خارج از کشور از معافیت تحصیلی برخوردارند پس از اخراج یا فراغت یا ترك تحصیل طی چـه   
مدت بایستی خود را به سازمان وظیفه عمومی معرفی نمایند؟

.ک سالی
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طالب حوزه علمیه پس از اخراج یا انصراف مهلت معرفی به نظام وظیفه را دارند؟
.چهار ماه

تا چه سنی بایستی دوره مقدمات را به اتمام برسانند؟حداکثرعلمیه مشموالن حوزه 
.سالگی24
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)85سال (سؤاالت مجوز خروج از کشور معاونت مشموالن 

؟می باشدنحوه اخذ ودیعه به چه صورت 
.بصورت نقدي و ضمانتنامه

؟ می باشدز چه بانکی معتبر چگونگی اخذ ودیعه بصورت ضمانتنامه بانکی و ا
.امور مالی سازمان باشدتأییدبه با سپردن وثیقه ملکی یا وجه نقد در یکی از بانک هاي سراسر کشور که

گیرد؟آیا به مشموالن غائب مجوز خروج تعلق می
.خیر

:مان الزم جهت خروج از کشورمدت ز
.روز30

شود؟ور صادر میمجوز خروج به مقصد چه کشورهایی و به چه منظ
).عراق، سوریه و عربستان(زیارتی کشورهاي-2تمامی کشورها به منظور سفر علمی -1

باشد؟خروج دانشجویان از کشور به چه صورت می
.دانشگاهتأییدیرش با درخواست و به منظور سفر علمی و فرصت مطالعاتی و اخذ پذ

یسانس و دکتري به چه صورت می باشد؟وره هاي فوق لمدت خروج از کشور به منظور فرصت مطالعاتی در د
.ماه و دکترا یکسال6فوق لیسانس 

باشند؟آیا دانشجویان جهت سفرهاي علمی و تحقیقاتی مجاز به خروج از کشور می
.ارت علوم و تضمین الزم می توانندوزتأییدبلی، با درخواست دانشگاه و 

نفتکش، کشتیرانی، هواپیمـائی، آمـوزش و پـرورش و قـوه         ( زمانها  نحوه خروج از کشور متعهدین خدمت به سا       
)...قضائیه،

سال و تعهد سازمان مربوط به مبلـغ  10با درخواست سازمان مربوط پس از طی دوره آموزش نظامی از شروع تعهد به مدت             
000/000/150

:کاران اعم از دانش آموز و دانشجونحوه خروج از کشور ورزش
.ر صورت نداشتن غیبت و تضمین الزمزمان تربیت بدنی دبا درخواست سا
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:ویان از طریق ستاد عمره دانشجوئینحوه خروج از کشور دانشج
.ئی و تعهد آن ستاد و نداشتن غیبتدرخواست ستاد عمره دانشجو

:نحوه خروج از کشور فرزندان مامور ثابت در خارج از کشور 
.پدر جهت همراهی پدرمأموریتتمام خارجه و نداشتن غیبت تا پایان ااز طرف وزارت امور مأموریتتأییدبا 




