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 شرايط كلي جهت اخذ معافيت كفالت 

 :حائز شرایط زیر باشند دارند بایستي را کفالتقصد درخواست معافيت مشموليني که 

 18 سال تمام، 

  داشته باشد( سال 18از   شيب دیگری ذکور )پدر نباید هيچ فرزند  تنها اوالد ذکور ، 

    بوده و یا کمتر از یک سال از فراغت از    در حال تحصيلپيوسته  و عدم غيبت غيرموجه )در زمان اقدام، مشمول باید

 باشد( تحصيل وی نگذشته

 مکفولين:

 سال ۷۰ یباال سن د یپدر با ، 

  ،مادر فاقد شوهر 

  خواهر مجرد، 

  باشد. در قيد حيات جده / جدو یا 

 )مشمول(:مدارك الزم  مربوط به كفيل  
 1۰۰فرم  ليتکم  .1

 ( ۷11-3-2و  ۷11-3-1 یهافرم)  کفالت يتقاضانامه معاف ليتکم  .2

 دارس شناسنامه عک  اصل  .3

 معتبر گذرنامه  اصل  .4

 يکارت مل اصل  .5

   راهنمای عکسطبق  د یقطعه عکس جد 8 تعداد  .6

 غيره(و  اقامت،اصل کارت  ،خارجيگذرنامه )برگ تابعيت،   مدرک اقامت اصل  .7

الزم به ذکر است که مشمول    به تایيد نمایندگي رسيده باشد.  راهنمای دانشجویيکه طبق    ليتحصترک  و یا  تحصيل  از    فراغتاشتغال،    يگواه  .8

. صرفاً کد رهگيری مدرک تایيد شده را ارسال اشدب)ارسال اصل مدارک الزم نمي نداشته باشد.  بت يبوده و غ  ليدر حال تحص   وسته يپ  يستیبا

 ( نمایيد

 ندارند( به وکالتنامه  یازين والدین جهت اقدام )  فه يامور نظام وظ ی ريگيجهت پ ل،يوک  نيي و تع  وکالتنامه  ميتنظ  .9

 6۰۰فرم های خدمات کنسولي هزینه فهرست  طبق نه یهز ارسال  .10

 ل كه در خارج از كشور سكونت دارند: مدارك الزم مربوط به مكفو
 راهنمای عکس طبق  د یجدقطعه عکس  سه .1

 طالقنامه مادر ا یفوت پدر، و  يشناسنامه پدر و مادر، گواه اصل .2

 فوت آنان  يگواه ایشناسنامه خواهران و برادران، و  اصل .3
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 معتبرگذرنامه  اصل .4

 غيره(و  اقامت،اصل کارت  ،خارجيگذرنامه )برگ تابعيت،   مدرک اقامت اصل .5

اگر اعضای خانواده در ایران هستند مدارک مربوط به آنها توسط بستگان درجه یک و یا وکيل قانوني مشمول مستقيماً به حوزه نظام  :توضيح

ارائه خواهد شد. ولي اگر بعضي از اعضاء   بایست اصل مدرک باشند ميخانواده در سایر کشورها ميوظيفه محل تولد مشمول 

 )شناسنامه( و یا تصویر برابر با اصل تمام صفحات آن همراه با سایر مدارک به حوزه نظام وظيفه محل تولد شخص ارائه گردد. 

 تذكرات مهم: 
دارک متولدین خارج از کشور نيز شود و مارسال مي  ویمحل تولد    مدارک مشمول توسط معاونت وظيفه عمومي )ناجا(، به حوزه -1

 گيرد.در تهران مورد بررسي قرار مي

قانون خدمت وظيفه عمومي، اصلح است مدارکي که باید در   24با توجه به لزوم تشکيل پرونده جهت ارائه به هيات موضوع ماده   -2

 یکجا به نمایندگي تحویل نمایند. اده نموده و همراه با سایر مدارکبستگان درجه یک مشمول آم ،داخل کشور تهيه شود

 باشد که مراتب اعالم خواهد شد. دارک و اطالعات دیگری نيازم ،ممکن است در حين رسيدگي هيأت -3

چنانچه مادر یا پدر مشمول دو یا چند بار ازدواج نموده باشند تهيه و ارسال گواهي از تحوالت سجلي آنان از ادارات ثبت احول محل  -4

 همراه با مشخصات فرزندان ذکور و تصویر برابر با اصل کليه صفحات شناسنامه آنها الزامي است.  ،انتولد هر یک از همسر

قانون خدمت وظيفه عمومي توسط مشمول و با راهنمائي متصدی مربوطه در نمایندگي    44نوع معافيت کفالت با توجه به ماده   -5

 گردد.، مادر فاقد همسر ، برادر یا خواهر صغير و ...( تعيين ميسال نيازمند مراقبت  ۷۰سال ، پدر زیر  ۷۰)مانند پدر باالی 

مشخصات بستگان مشمول شامل پدر، مادر، خواهر و برادر اعم از تني و ناتني به طور کامل در جدول مربوطه قيد و پس از   -6

 شود. درج آدرس توسط مشمول امضاء مي 

صحت ادعای مشمول در خصوص تنها پسر ، برادر یا نوه سالم  سه نفر از بستگان مشمول )به غير از بستگان درجه یک(   -7

 نمایند. سال امضاء مي  18باالی 

سال( و مادر    24چنانچه موضوع معافيت، کفالت مادر  فاقد همسر )مطلقه یا فوت همسر( خواهر مجرد )کمتر یا بيشتر از   -8

 شود.مضاء مي بزرگ )مطلقه یا فوت همسر( باشد قسمت مربوطه توسط آنان تکميل و سپس ا

در صورتي که مشمول در خارج از کشور و بستگان وی که مدعي کفالت آنان است در داخل کشور حضور داشته باشد  -9

 تکميل و امضاء شود.  "1"صرفاً بند 

 .ع استدر صورتي که مشمول در خارج از کشور سکونت داشته باشد، پيگيری امور مربوط توسط پدر یا مادر بالمان  -10

 دارد.از تأیيد مدارک جهت  اقدامات بعدی به وزارت امورخارجه ارسال مي نمایندگي پس   -11
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 تقاضانامه معافيت كفالت 

 

 _________________________________ نام خانوادگي:  ______________________ اینجانب نام: 

 _ _ ____ ___ _____ صادره از حوزه: _ _________________ شماره شناسنامه:  ________________ فرزند: 

 ___________ دارای گذرنامه شماره: _____________________ تاریخ تولد: _________________ شهر: 

 ________________________________________________ تقاضای معافيت کفالت جهت سرپرستي: 

 باشد را دارم. مي  ___________ که ساکن: 

 ن: آدرس کامل در ایرا

  ________________ ______ ______ ______________ خيابان:  ______ ______ ______ ___ شهر: 

 )       ( _________ --________ تلفن:  __ ______ ______ ____ __ کد پستي: ____ ______ ___ پالک: 

 ________________________________ تاریخ:  ________________________ امضاء متقاضي : 
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 نحوه تکميل برگ درخواست معافيت كفالت 

 يراني ساكن خارج از كشور ويژه مشموالن ا

 
بهره  .1 ایران در خارج از کشور تقاضای خود برای  نمایندگي جمهوری اسالمي  به  ارسال مدارک  با  از معافيت مشمول  مندی 

 نماید.کفالت را مطرح و با اخذ برگ مورد نظر از نمایندگي نسبت به تکميل آن اقدام مي 

قانون خدمت وظيفه عمومي توسط مشمول و با راهنمائي متصدی مربوطه در نمایندگي   44نوع معافيت کفالت با توجه به ماده  .2

 گردد. سال نيازمند مراقبت ، مادر فاقد همسر ، برادر یا خواهر صغير و . . . .( تعيين مي  ۷۰سال ، پدر زیر  ۷۰)مانند پدر باالی 

و ناتني به طور کامل در جدول مربوطه قيد و پس از    مشخصات بستگان مشمول شامل پدر ، مادر ، خواهر و برادر اعم از تني .3

 شود. درج آدرس توسط مشمول امضاء مي 

سه نفر از بستگان مشمول )به غير از بستگان درجه یک( صحت ادعای مشمول در خصوص تنها پسر ، برادر یا نوه سالم باالی   .4

 نمایند.  سال امضاء مي  18

سال( و مادر بزرگ    24همسر )مطلقه یا فوت همسر( خواهر مجرد )کمتر یا بيشتر از  چنانچه موضوع معافيت ، کفالت مادر  فاقد   .5

 )مطلقه یا فوت همسر( باشد قسمت مربوطه توسط آنان تکميل و سپس امضاء ميشود. 

رفاً در صورتي که مشمول در خارج ا ز کشور و بستگان وی که مدعي کفالت آنان است در داخل کشور حضور داشته باشد ص .6

 تکميل و امضاء شود. "1"بند 

 در صورتي که مشمول در خارج از کشور سکونت داشته باشد، پيگيری امور مربوط توسط پدر یا مادر بالمانع است .  .7

 دارد. نمایندگي پس از تأیيد مدارک جهت  اقدامات بعدی به وزارت امورخارجه ارسال مي   .8
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