
 

 بسمه تعالي

 آشنايي با مقررات خدمت وظيفه عمومي
 

 : مقدمه 
 

انجام دوره ضرورت خدمت وظيفه عمومي و به تعبيري همـان دوران خـدمت سـربازي در       
به ) به دليل آغاز مرحله شخصيت سازي اجتماعي      (مقطع جواني، دوران بسيار اثربخشي را       

كشور محسـوب   ) ذكور  ( انان  خود اختصاص مي دهد و يكي از مهمترين مقاطع زندگي جو          
 .مي شود

تاثير بي چون و چراي اين دوره بر وضعيت آينده جوانان مشمول و آمـاده سـاختن آنـان                   
براي ورود به جامعه و تمرين زندگي از يك سووتنوع قوانين مقررات و دسـتور العملهـاي                 

را قبـل از  حاكم بر دوره خدمت سربازي از سوي ديگر ما را بر آن داشت تا جوانـان عزيـز        
ورود به دوره خدمت سربازي با بخشي از مقررات و قوانين و ضوابط  وظيفه عمومي آشـنا                  

اميد است اين مجموعه حتي االمكان به سواالتي كه در ايـن زمينـه مطـرح اسـت                  . نمايم
پاسخ گويد و شرايط شفاف تري را روياروي جوانان و خانواده هاي گرامي آنـان بگـذارد و                  

 .طمينان خاطر خود را براي خدمت به نظام اسالمي و كشور آماده سازندآن عزيزان با ا
 
 
 
 

 سازمان وظيفه عمومي ناجا
 معاونت قوانني و مقررات



 كليات: فصل اول 
 قانون خدمت وظيفه عمومي دفاع از استقالل و تماميت ارضـي جمهـوري اسـالمي          1به موجب ماده    

ي و ملي هر فرد ايراني است و در اجراي ايـن وظيفـه        ايران و جان و مال و ناموس مردم ، وظيفه دين          
كليه اتباع ذكور دولت جمهوري اسالمي ايران مكلف به انجام خدمت وظيفه عمـومي برابـر مقـررات                  

 .قانون مربوطه هستند
 سن مشموليت 

ــن       ــال وارد س ــي آن س ــه ط ــالي ك ــاه س ــروردين م ــي از اول ف ــور ايران ــرد ذك ــر ف ــالگي19ه   س
 . خدمت وطيفه عمومي خواهد شدمي شود مشمول مقررات

 سال احضار 
ــراد وارد ســن   ــر   19ســالي كــه طــي آن ســال اف ــه شــرح زي   ســالگي مــي شــوند ســال احضــار ب

 : مي باشد 
 18+ سال تولد = سال احضار 
 18+ 1367= 1385مثال         

 واحدهاي وظيفه عمومي موظفند در طول سال احضار به وضع مشـموالن مقـيم يـا متولـد                   :تذكر  
وزة ماموريت خود رسيدگي نمايند به طـوري كـه قبـل از رسـيدن بـه سـال اعـزام تكليـف كليـه                         ح

 .مشموالن روشن شده باشد
 سال اعزام 

سالي كه طي آن سال افراد ذكور جهت انجام خدمت دوره ضرورت بالمانع تشخيص داده شده و بـه                   
 :خدمت اعزام مي شوند سال اعزام به شرح زير است 

 19+  تولد سال= سال اعزام 
 19+ 1367= 1386مثال         

سن مشموالن و افراد تحت تكفل از لحاظ خدمت وظيفه عمومي و يا معافيت از آن، تـابع                   :تذكر  
 .مندرجات اوليه اولين شناسنامه بوده و هرگونه تغييري كه بعداً انجام شده باشد معتبر نخواهد بود

 
  مدت خدمت وظيفه عمومي

 سال است و مراحـل  30ون خدمت وظيفه عمومي مدت خدمات وظيفه عمومي  قان 4به موجب ماده    
 : آن براي كليه مشموالن به شرح زير است 

 سال است كه در حال حاضر با توجه به مصوبه فرماندهي معظـم كـل قـوا تـا                    2دوره ضرورت   ) الف  
رة ضـرورت   ماه مي باشد و با توجه به شرايط جغرافيايي محل خـدمت دو    20 به مدت    29/12/1386
 : به شرح جدول زير قابل تغيير است17تا 
 



 

 مدت خدمت محل خدمت رديف
  ماه20 مناطق عادي 1
  ماه19 مناطق محروم و بد آب و هوا 2

  ماه18 مناطق مرزي 3

  ماه17 مناطق عملياتي 4

 
  سال 8دوره احتياط ) ب
  سال 10دوره ذخيره اول ) ج
   سال10دوره ذخيره دوم ) د
 

 اعزام به خدمت: وم صل دف
مداركي كه مشموالن براي صدور برگه اعزام به خدمت بايستي آنها را تكميل و به سـازمان                  )1

 : وظيفه عمومي ناجا ارسال نمايند
 اخذ دفترچه راهنماي خدمت وظيفه عمومي از مراكز پستي  )2
 دفترچـه   1بـرگ شـماره     (برگ تكميل شده وضعيت مشموالن متقاضي اعـزام بـه خـدمت              )3

 )اي خدمت وظيفه عمومي تكميل شودراهنم
 دفترچـه   2برگ شماره   ( برگ تكميل شده معاينه اوليه مشموالن متقاضي اعزام به خدمت            )4

راهنماي خدمت وظيفه عمومي تكميل شود مشروط بر آنكه پزشك نتيجه معاينـه تمـامي               
 )اندام ها را طبيعي تشخيص داده باشد

  تصوير كارت ملي يا كارت موقت  ملي مشموالن )5
در صورت داشتن توضيحات يك نسـخه از صـفحه          ( تصوير صفحه اول شناسنامه عكس دار        )6

 ) آخر 
 تصوير آخرين مدرك تحصيلي  )7
عالوه بر عكس هاي الصاقي بـه برگهـا ، يـك     (  زمينه سفيد و تمام رخ مشمول        2*3عكس   )8

 ) قطعه عكس
 برگ واكسيناسيون  )9

  :چگونگي تعيين زمان اعزام مشموالن باالتر از ديپلم
مشموالني كه در مقاطع فوق ديپلم و باالتر داخل كشور فارغ التحصيل شده باشند از تـاريخ فراغـت              

زمان اعزام اين قبيل مشموالن با توجه به        . از تحصيل شش ماه مهلت دارند تا خود را معرفي نمايند            
 : ميزان تحصيالت به شرح ذيل است 

 



 موعد اعزام مدرك تحصيلي
 فوق ديپلم
 ليسانس

 فوق ليسانس
 دكتري

 ... )يك ارديبهشت ، يك تير و( اول ماههاي زوج 

 

 معافيت تحصيلي: صل سوم ف
 

  معافيت تحصيلي دانشجويان

مشموالن فارغ التحصيل ديـپلم و پـيش دانشـگاهي غيـر غايـب كـه طبـق مقـررات وزارت علـوم ،                        
آزاد اسـالمي در يكـي از   تحقيقات و فناوري ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشـكي و دانشـگاه    

دانشگاهها و موسسات آموزش عالي مورد تائيد وزارتخانه ها و دانشگاه مذكور پذيرفته شوند تا پايـان                 
 .سقف تعيين شده پيوست دوره تحصيلي از معافيت تحصيلي برخوردار خواهند بود

ه از معافيت   مدت تحصيل دانشجويان در هر مقطع تحصيلي با توجه به سقف مجاز تحصيل و استفاد              
 .تحصيلي به شرح ذيل است

حداكثر مدت مجاز براي تحصيل  مقطع تحصيلي رديف
 به سال

 3 كارداني 1
 3 كارشناسي ناپيوسته 2
 3 كارشناسي ارشد ناپيوسته 3
 5 دكتري ناپيوسته 4
 6 كارشناسي پيوسته 5
 8 كارشناسي ارشد پيوسته 6
 8 دكتري پزشكي پيوسته 7

يه مذكور دانشجوياني كه بيش از سقف مجاز به تحصـيل خـود ادامـه دهنـد غايـب                    به موجب ابالغ  
 .شناخته خواهند شد

 معافيت تحصيلي براي هر مقطع تحصيلي يكبار و حداكثر تا اخذ مدرك تحصيلي دكتـرا                 :1تذكر  
 .صادر مي شود 

 ماه فرصـت    6 مشموالن فارغ التحصيل فوق ديپلم و باالتر پس از فراغت از تحصيل مدت               :2تذكر  
 .دارند تا خود را جهت روشن نمودن وضع مشموليت معرفي نموده تا غايب شناخته نشوند 



 در مقطع كارداني فارغ التحصيل گرديده است و در          15/8/84مشمول جواد كاظمي در تاريخ      : مثال  
ـ                  10/2/85تاريخ   راي  خود را معرفي و درخواست اعزام به خدمت را دارد كه پس از بررسي مـدارك ب

 . صادر و ارسال گرديده است 1/4/85وي برگ اعزام به خدمت به تاريخ 
 مشموالن فوق كه قصد ادامه تحصيل در مقاطع تحصيلي باالتر را دارند بايد ظرف مـدت                 :3تذكر  

 ماه پس از تاريخ فراغت از تحصيل در آزمون مقطع باالتر شـركت نماينـد و در صـورت قبـولي در                       6
 .غيبت مجاز به ادامه تحصيل خواهند بودآزمون و عدم ورود به 

 . ورود مشموالن به غيبت مانع برخورداري آنان از معافيت تحصيلي خواهد بود:4تذكر 
 ماه بـا    4 دانشجوياني كه از تحصيل انصراف داده و ترك تحصيل نمايند بايد ظرف مدت                :5تذكر  

 .ارسال مدارك خود به سازمان وظيفه عمومي به خدمت اعزام شوند 
 

  :معافيت تحصيلي مشموالن براي تحصيل در خارج از كشور 
كشـور بـه دو شـكل    برخورداري از معافيت تحصيلي براي مشموالن جهت ادامه تحصيل در خارج از          

 : زير امكان پذير است
 سـالگي مـي رسـند از كشـور     19دانش آموزاني كه قبل از فروردين ماه سالي كه طي آن سال به         )1

خارج شده باشند و پس از اخذ ديپلم مورد پذيرش دانشگاه خارج از كشـور قـرار گيرنـد و از طريـق                  
ن و آمـوزش پزشـكي درخواسـت معافيـت          وزارت علوم تحقيقات و فناوري ويا وزارت بهداشت ، درما         

تحصيلي براي اين قبيل مشموالن شود در صورت دارا بودن شرايط، معافيت تحصيلي صادر گرديـده                
 .و به آن واحد آموزشي ارسال خواهد شد

مشموالن فارغ التحصيل كارشناسي و باالتر با تائيد و درخواست وزارت علوم تحقيقات و فنـاوري               ) 2
 ، درمان و آموزش پزشكي و با رعايت قانون اعزام دانشـجو بـه خـارج از كشـور و                     ويا وزارت بهداشت  

 ارائه تضمين مناسب به سازمان وظيفه عمومي ناجا 
  براي مراجعت به موقع به كشور 

 دانشجويان فارغ التحصيل خارج از كشور بايد حداكثر ظرف مدت يكسال پـس از فراغـت                 :تبصره  
 .ظيفه عمومي ناجا معرفي نمايند تا غايب شناخته نشونداز تحصيل خود را به سازمان و

 

  معافيت موارد خاص

 .فرزند دوم شهدا از انجام خدمت دوره ضرورت معاف مي باشد )1
 يكــي از فرزنــدان مفقــود االثرهــا و آزادگــان كــه بــه واســطه اســتفاده پســر آنهــا           )2

ده است از خدمت معـاف      از معافيت خانواده شهدا ، سرباز شناخته ش       ) مفقود االثر و آزاده     ( 
 .مي باشد 



 يكــي از بــرادران شــهدا مفقــود االثرهــا و آزادگــان كــه بــه واســطه اســتفاده فرزنــد آنهــا   )3
از معافيت خانواده شهدا ، سرباز شناخته شده است از خـدمت            ) شهيد، مفقوداالثر و آزاده     ( 

 .معاف مي باشد 
) فرزند ديگر مفقود االثر و آزاده       ( ش  يكي از فرزندان مفقود االثرها و آزادگان كه قبالً برادر          )4

 1379از معافيت خانواده شهداء استفاده نموده ولي به دليل فوق  يا مهاجرت تا پايان سال                 
 . نزد خانواده اش نباشد از خدمت معاف مي باشد

% 60و باالتر و دو فرزند جانبازان       % 30و باالتر يكي از فرزندان جانبازان       % 15كليه جانبازان    )5
 .التر از خدمت معاف مي باشندو با

 مـاه    80 فرزنـد رزمنـدگان داراي       2 ماه سابقه جبهه و      40يكي از فرزندان رزمندگان داراي       )6
 .سابقه جبهه از خدمت معاف مي باشند

 امتياز و دو فرزند     40يكي از فرزندان افرادي كه جمع درصد جانبازي و سابقه جبهه آنها به               )7
 . برسد از خدمت معاف مي باشند80سابقه جبهه آنها به افرادي كه جمع درصد جانبازي و 

يكي از فرزندان آزادگاني كه بيش از سه سال در اسارت بوده ولي فرزندشـان بعـد از آزادي                    )8
 .به سن سربازي رسيده از خدمت معاف مي باشند

آن دسته از خانواده شهدا ، مفقود االثرهـا ، جانبـازان ، آزادگـان و رزمنـدگان كـه يكـي از                        )9
رزندان آنها از خدمت معاف شده ليكن ضرورت استفاده از معافيت صادره مذكور به دليـل                ف

ــلح و  ــتخدام در نيروهـــــــاي مســـــ ــده ... فـــــــوت ، اســـــ  منتفـــــــي گرديـــــ
مي تواند با ابطال كارت معافيت صادر شده كارت جديد را براي نفردوم خـانواده اختصـاص                 

 .دهند
ذهنـي باشـند يكـي از فرزنـدان آنهـا از            كليه خانواده هايي كه داراي فرزند معلول جسمي          )10

 .خدمت معاف مي گردد
كـه حـداكثر    ) ره( كليه مادران فاقد شوهر تحت پوشش كميته امداد حضرت امام خمينـي              )11

 . سال باشند يكي از فرزندان آنها از خدمت معاف مي گردد18داراي دو فرزند ذكور باالي 
 .د به كارگيري شوندسربازان متاهل غير غايب در استانهاي محل سكونت خو )12

 
 غيبت: فصل چهارم 

مشموالني كه در مدت قانوني تعيين شده براي رسيدگي به وضع مشـموليت يـا اعـزام بـه                    )1
خدمت يا تجديد رسيدگي مراجعه ننمايند مرتكب غيبت مي شوند كـه شـامل مـوارد زيـر                  

 : است 
 خدمت حاضـر    مشموالني كه در تاريخ مقرر در بخش وظيفه عمومي مربوطه جهت اعزام به             )2

 .نشوند



مشموالني كه قبالً به وضع آنها توسط واحـدهاي وظيفـه عمـومي رسـيدگي شـده و بـرگ                     )3
معافيت موقت دريافت و پس از انقضاء مدت اعتبار آن ظرف مدت يـك مـاه بـراي تجديـد                    

 .رسيدگي خود را معرفي نكنند 
 .ضر نشوندمشموالني كه پس از تعيين محل خدمت  و اعزام در پادگان محل آموزش حا )4

 : اثرات غيبت 
 .از مزاياي معافيت هاي كفالت مقرر در قانون خدمت وظيفه عمومي محروم خواهند شد )1
 .از ادامه تحصيل در مقاطع مختلف و دريافت معافيت تحصيلي محروم مي شوند )2
 . ماه اضافه خدمت نسبت به همپايه هاي خدمتي خود انجام خواهندداد6 ماه تا 3مدت  )3
 دوره ضرورت جهت رسيدگي به وضع غيبت بـه محـاكم صـالحه قضـايي                در خاتمه خدمت   )4

 .معرفي خواهند شد
 از خــدمات اجتمــاعي كــه توســط وزارتخانــه هــا ، ســازمان هــا و نهادهــاي دولتــي ارائــه    )5

 : مي گردد محروم خواهند شد به عنوان مثال 
 شركت در آزمايشات رانندگي و اخذ گواهينامه  •
 ) ، خريد خدمت ، پيماني و رسمي روزمزد( استخدام به هر صورت  •
 دريافت هرگونه وام و كمك هاي كشاورزي و صنعتي  •
 دريافت مستمري از سازمان هاي دولتي و وابسته و نهادهاي قانوني  •
هــاي تحصــيلي ديــپلم و بــاالتر از  تحويــل اصــل گواهينامــه يــا پايــان نامــه دوره  •

 هاي مربوطه  وزارتخانه
هـاي    شوراي اسالمي و ساير شـوراها وانجمـن       كانديدا شدن جهت انتخابات مجلس     •

 قانوني 
 صدور پروانه كسب و اجازه اشتغال و عضويت در شركتهاي تعاوني  •

 

 )جرايم (رسيدگي به تخلفات 
كساني كه با ارتكاب اعمالي چون جعل شناسنامه ، مهر ، امضا، كارت پايان خدمت ، كارت معافيت ،                   

نفود ، شهادت كذب  ، گـواهي خـالف واقـع ، مكتـوم داشـتن                 استفاده از شناسنامه ديگران ، اعمال       
حقيقت ، اخذ رشوه ، يافريب دادن مشمول موجبات معافيت خود يـا ديگـران را از خـدمت وظيفـه                      
عمومي فراهم سازند به اتهام آنان در دادگاه صالحه رسيدگي شـده و بـا رعايـت شـرايط و امكانـات                      

يب از وعظ و توبيخ و تهديد به حبس تعزيـري از يكسـال   خاطي و دفعات  و مراتب جرم و مراتب تاد 
 .تا پنج سال محكوم مي شوند

چنانچه تقلب يا جعل يا اخـذ رشـوه تـاثيري در وضـعيت مشـموليت نداشـته باشـد ،                       :1تبصره  
مرتكبين با رعايت شرايط و امكانات خاطي و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأديب از وعظ و توبيخ و                    



از خدمات دولتي و ضبط رشوه به عنوان جريمه و شش ماه تا              ال از يكسال تاده سال    تهديد به انفص  
 .سه سال حبس محكوم خواهند شد

 اموالي كه رشوه داده شده ، به عنوان جريمه ضبط مي گردد و هرگـاه ثابـت شـود كـه                       :2تبصره  
وه داده شده بـه او      راشي براي حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن رشوه بوده وجه يا مالي كه به رش                

 .مسترد مي گردد
 

ه   یـــد و و ی  ت  قـــاد ت و ا ھاد الت ، ار  و خ  یا پا العـــات ،  ب ا ـــیی  ا ا ا ــــــا ا ا ـــ ـــ ـــ ط ـــ
ید ما ل  ماس حا جا  ی  و ه  گار با سازمان و ی و دور ندوق  ن ،   : ت
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