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شرايط كلي جهت اخذ معافيت كفالت
مشموليني که قصد درخواست معافيت کفالت را دارند بایستي حائز شرایط زیر باشند:


 18سال تمام،



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



و عدم غيبت غيرموجه (در زمان اقدام ،مشمول باید پيوسته در حال تحصيل بوده و یا کمتر از یک سال از فراغت از
تحصيل وی نگذشته باشد)

مکفولين:


پدر باید سن باالی  ۷۰سال،



مادر فاقد شوهر،



خواهر مجرد،



و یا جد/جده در قيد حيات باشد.

مدارك الزم مربوط به كفيل (مشمول):
.1

تکميل فرم ۰۰1

.2

تکميل تقاضانامه معافي کفالت (فرمهای  ۷11-3-1و )۷11-3-2

.3

اصل شناسنامه عکسدار

.4

اصل گذرنامه معتبر

.5

اصل کارت ملي

.6

تعداد  8قطعه عکس جدید طبق راهنمای عکس

.7

اصل مدرک اقامت (برگ تابعيت ،گذرنامه خارجي ،اصل کارت اقامت ،و غيره)

.8

گواهي اشتغال ،فراغت از تحصيل و یا ترک تحصيل که طبق راهنمای دانشجویي به تایيد نمایندگي رسيده باشد .الزم به ذکر است که مشمول
بایستي پيوسته در حال تحصيل بوده و غيبت نداشته باشد( .ارسال اصل مدارک الزم نميباشد .صرفاً کد رهگيری مدرک تایيد شده را ارسال
نمایيد)

.9

تنظيم وکالتنامه و تعيين وکيل ،جهت پيگيری امور نظام وظيفه (والدین جهت اقدام نيازی به وکالتنامه ندارند)

 .10ارسال هزینه طبق فهرست هزینههای خدمات کنسولي فرم 6۰۰
مدارك الزم مربوط به مكفول كه در خارج از كشور سكونت دارند:
 .1سه قطعه عکس جدید طبق راهنمای عکس
 .2اصل شناسنامه پدر و مادر ،گواهي فوت پدر ،و یا طالقنامه مادر
 .3اصل شناسنامه خواهران و برادران ،و یا گواهي فوت آنان
 .4اصل گذرنامه معتبر
 .5اصل مدرک اقامت (برگ تابعيت ،گذرنامه خارجي ،اصل کارت اقامت ،و غيره)
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توضيح :اگر اعضای خانواده در ایران هستند مدارک مربوط به آنها توسط بستگان درجه یک و یا وکيل قانوني مشمول مستقيماً به حوزه نظام
وظيفه محل تولد مشمول ارائه خواهد شد .ولي اگر بعضي از اعضاء خانواده در سایر کشورها ميباشند ميبایست اصل مدرک
(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:

-1

مدارک مشمول توسط معاونت وظيفه عمومي (ناجا) ،به حوزه محل تولد وی ارسال ميشود و مدارک متولدین خارج از کشور نيز
در تهران مورد بررسي قرار ميگيرد.

-2

با توجه به لزوم تشکيل پرونده جهت ارائه به هيات موضوع ماده  24قانون خدمت وظيفه عمومي ،اصلح است مدارکي که باید در
داخل کشور تهيه شود ،بستگان درجه یک مشمول آماده نموده و همراه با سایر مدارک یکجا به نمایندگي تحویل نمایند.

-3

ممکن است در حين رسيدگي هيأت ،مدارک و اطالعات دیگری نياز باشد که مراتب اعالم خواهد شد.

-4

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

-5

نوع معافيت کفالت با توجه به ماده  44قانون خدمت وظيفه عمومي توسط مشمول و با راهنمائي متصدی مربوطه در نمایندگي
(مانند پدر باالی  ۷۰سال  ،پدر زیر  ۷۰سال نيازمند مراقبت  ،مادر فاقد همسر  ،برادر یا خواهر صغير و  )...تعيين ميگردد.

-6

مشخصات بستگان مشمول شامل پدر ،مادر ،خواهر و برادر اعم از تني و ناتني به طور کامل در جدول مربوطه قيد و پس از
درج آدرس توسط مشمول امضاء ميشود.

-7

سه نفر از بستگان مشمول (به غير از بستگان درجه یک) صحت ادعای مشمول در خصوص تنها پسر  ،برادر یا نوه سالم
باالی  18سال امضاء مينمایند.

-8

چنانچه موضوع معافيت ،کفالت مادر فاقد همسر (مطلقه یا فوت همسر) خواهر مجرد (کمتر یا بيشتر از  24سال) و مادر
بزرگ (مطلقه یا فوت همسر) باشد قسمت مربوطه توسط آنان تکميل و سپس امضاء ميشود.

-9

در صورتي که مشمول در خارج از کشور و بستگان وی که مدعي کفالت آنان است در داخل کشور حضور داشته باشد
صرفاً بند " "1تکميل و امضاء شود.

-10

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

-11

نمایندگي پس از تأیيد مدارک جهت اقدامات بعدی به وزارت امورخارجه ارسال ميدارد.
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