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معافیت عفو رهبری
بر حسب پيشنهاد ستاد کل نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران و تصويب مقام معظم رهبري و فرماندهي کل قوا ،تخلف قانوني کليه
مشموالن غايب و فراري بشرح زير مورد عفو قرار گرفته و براي آنان کارت معافيت عفو رهبري بمناسبت سال نهضت خدمترساني به مردم
صادر ميگردد.

اين معافيت با توجه به مدرک تحصيلي و سن مشموليت به چهار گروه تقسيم ميگردد:
 .1زير ديپلم ،ديپلم ،فوق ديپلم و ليسانس (متولدين تا پايان )1354
 .2فوق ليسانس (متولدين تا پايان )1352
 .3دکتري غيرپزشکي (متولدين تا پايان )1350
 .4دکتري پزشکي و دامپزشکي (متولدين تا پايان )1344
توجه :به استناد تبصره ماده  9آئين نامه اجرايي قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب  1391/11/08کليه مشموليني که سن آنان بيش از  50سال
باشد در صورت عدم تغيير سن در شناسامه ،اصل شناسنامه عکسدار آنان به منزله کارت معافيت از خدمت وظيفه عمومي ميباشد.
متقاضيان ميتوانند شخصاً ،با در دست داشتن مدارک زير جهت انجام امور مربوط به دريافت معافيت عفو رهبري خود به دفاتر پليس  10+در
داخل کشور مراجعه نمايند.
 .1اصل گذرنامه ايراني
 .2اصل شناسنامه
 .3اصل کارت ملي
 7 .4قطعه عکس جديد پشتنويسي شده (  3x4cmرنگي ،تمام رخ ،با زمينه سفيد ،بدون روتوش ،عينک ،کراوات ،و کاله)
 .5مدرک تحصيلي تاييد شده توسط دفتر حفاظت منافع در واشنگتن که توسط وزارت علوم ارزشيابي شده باشد.
در صورت عدم امکان مراجعه حضوري ،از طريق يکي از والدين و يا نصب وکيل در ايران با در دست داشتن مدارک زير و مراجعه به
دفاتر پليس  10+مستقر کليه شهرهاي ايران نسبت به ثبت درخواست خود اقدام نمايند:
 .1تکميل برگ درخواست معافيت عفورهبري در سال نهضت خدمترساني و تعهدنامه استفاده از معافيت عفو رهبري (فرمهاي
پيوست)
 .2اصل شناسنامه جديد عکسدار و دو سري تصوير کامل تمامي صفحات آن (جهت برابر با اصل کردن توسط نمايندگي)
 .3اصل گذرنامه معتبر و يک سري تصوير کامل تمامي صفحات آن(جهت برابر با اصل کردن توسط نمايندگي)
 .4تعداد  7قطعه عکس جديد پشتنويسي شده (  3x4cmرنگي ،تمام رخ ،با زمينه سفيد ،بدون روتوش ،عينک ،کراوات ،و کاله)
 .5تنظيم وکالتنامه در سامانه ميخک جهت مراجعه وکيل براي انجام امور اخذ معافيت عفو رهبري در ايران
 .6تاييد مدارک تحصيلي اخذ شده (رجوع شود به فرم راهنماي دانشجويي)
 .7هزينه طبق فهرست هزينههاي خدمات کنسولي600-
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