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 پرتال اطالع رسانی و خدمات حقوقی دادمان
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 «قانون خدمت وظیفه عمومی»

 فصل اول: کلیات

و ناموس مردم وظیفه دینی و ملی  : دفاع از استقالل و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسالمی ایران و جان و مال 1ماده 

ذکور دولت جمهوری اسالمی ایران مکلف به انجام خدمت وظیفه  اجرای این وظیفه کلیه اتباعهر فرد ایرانی است و در

قانون  مشمول خدمت وظیفه عمومی را جز در موارد مصرحه در اینباشند و هیچ فردقانون می عمومی برابر مقررات این

 .معاف کرد توان از خدمتنمی

انقالب اسالمی موظف است در اسرع  قانون اساسی واحد بسیج مستضعفین سپاه پاسداران 151: با توجه با اصل  1تبصره 

اسالمی ایران را با رعایت کلیه موازین شرعی فراهم نماید. این  نظامی اتباع اناث دولت جمهوریوقت امکانات آموزش

 .الزامی نیست آموزش برای اناث

زمینه ساز آمادگی دفاعی  : وزارت آموزش و پرورش موظف است با همکاری نیروهای مسلح آموزشهایی را که 2تبصره 

راهنمایی و دبیرستان پیش بینی نماید. این آموزش  های آموزشی مقاطع تحصیلیدر برنامهاست طبق موازین اسالمی

 .وددفاع غیر نظامی خواهد ب هایبرای دختران تنها در زمینه

شود مشمول مقررات سالگی می 19: هر فرد ذکور ایرانی از اول فروردین ماه سالی که طی آن سال وارد سن  2ماده 

 .شدخدمت وظیفه عمومی خواهد

مندرجات اولیه اولین شناسنامه  : سن مشموالن و افراد تحت تکفل از لحاظ خدمت وظیفه و یا معافیت از آن تابع 3ماده 

 .لحاظ وظیفه عمومی معتبر نخواهد بود بعداً به عمل آمده باشد ازه تغییری که بوده و هر گون

این  41ماده  1تبصره  طبق نظریه شورای پزشکی مندرج درتبصره : در صورتی که اختالف بین سن واقعی مشمول )

 .هد شدنظر شورای پزشکی عمل خوا سال باشد، طبق 5شناسنامه اولیه بیش از قانون( و سن مندرج در

 :است سال است و مراحل آن برای کلیه مشموالن به شرح زیر 30: خدمت وظیفه عمومی  4ماده 

 18تواند این مدت را تا دفاع می دوره ضرورت دو سال و در صورتی که مشموالن مازاد بر نیاز باشند شورای عالی -الف 

 .سال تقلیل دهد

 .سال 8دوره احتیاط  -ب 

 .سال 10دوره ذخیره اول  -ج 

 .سال 10دوره ذخیره دوم  -د 

گردد و دوره ضرورت محاسبه می : تاریخ شروع و پایان خدمت در مراحل احتیاط و ذخیره از تاریخ پایان خدمت 1تبصره 

 .نخواهد کرد سالگی تجاوز 50آن از سن در هر حال تاریخ خاتمه

 .سالگی نیز احضار شوند شصت مشمول این قانون تا سن: در مواقع ضرورت و بسیج همگانی ممکن است افراد  2تبصره 

به خدمت اعزام  1363ماه سال  : مفاد بند الف این ماده نسبت به مشموالنی مجری است که از اول فروردین 3تبصره 
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 .شوند

موزشهای و پس از فراگرفتن آ شوند: کلیه مشموالن قادر به خدمت و بالمانع به خدمت دوره ضرورت اعزام می 5ماده 

جمهوری اسالمی ایران انجام خواهند داد. تعیین ترتیب تقدم  دوره ضرورت را در نیروهای مسلحنظامی الزم بقیه خدمت

مشترک  بندی آنها توسط ستادسازمانهای نظامی و انتظامی و نحوه سهمیه مزبور در هر یک از برای استفاده از مشموالن

 .رسدشورای عالی دفاع می ارتش جمهوری اسالمی تهیه و به تصویب

دوره به وسیله کمیسیونی انجام  : تعیین تعداد سهمیه هر یک از نیروهای نظامی و انتظامی از مشمولین هر 1تبصره 

 .گرددرییس اداره وظیفه عمومی تشکیل می نیروهای مزبور و به ریاستخواهد شد که از نمایندگان 

دوره طبق ضوابط خاص پذیرش سپاه  تواند مشمولین مورد نیاز خود را در هری می: سپاه پاسداران انقالب اسالم 2تبصره 

تعیین شده انتخاب و قبل از تاریخ اعزام آنان لیست اسامی آنها  آماده به خدمت در حد سهمیهاز بین دارندگان دفترچه 

 .گیرندمی ی در اختیار سپاه قرارانجام خدمت وظیفه عمومعمومی اعالم نماید. این مشمولین برای را به اداره وظیفه

ثابت و وظیفه خود را بنا به  قانون اساسی پرسنل کادر 147: نیروهای نظامی و انتظامی موظفند طبق اصل  3تبصره 

آموزشی، بهداشتی و درمانی با رعایت کامل موازین اسالمی در  تولیدی، عمرانی، تحقیقاتی،درخواست دولت برای امور

 .دولت قرار دهندآنها آسیبی وارد نیاید در اختیار ی رزمیحدی که به آمادگ

های ها و اصالحیهالحاقیه شورای انقالب و 24/9/58: قانون خدمت نیروی انسانی، درمانی و بهداشتی مصوب  6ماده 

یهای آموزش مقدماتی نظامی بعد از تأمین نیازمند مذکور در آن قانون پس از طی دورهبعدی آن بقاء و مشمولین 

 .دهندمیسال در وزارت بهداری انجام 5نیروهای مسلح ادامه خدمت را تا 

شورای انقالب  58.2.27  التحصیالن مراکز تربیت معلم از خدمت وظیفه عمومی مصوب: قانون معافیت فارغ 7ماده 

در آن قانون را در آموزش  مقدماتی نظامی بقیه خدمت مقرر قانون پس از طی دوره آموزشابقاء و مشمولین مذکور در آن

 .و پرورش انجام خواهند داد

تعهد و انجام ده سال خدمت و  : داوطلبان شغل معلمی خلبانی در آموزشگاه فنون هواپیمایی به شرط سپردن 8ماده 

 سپردن تعهد و انجام دوازده سال خدمت از انجام خدمت هواپیما در این آموزشگاه به شرط داوطلبان شغل تکنیسینی

 .وظیفه معاف خواهند بود

 10شرط سپردن تعهد و انجام  : دانشجویان دوره چهارساله آموزشی شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران به 9ماده 

تخصصی در نیروی دریایی و بر روی عرشه ناوهای نیروی  پس از طی دوره آموزش مقدماتی وسال خدمت در این شرکت 

 .خواهند بود ضرورت معاف ورهدریایی از انجام بقیه خدمت د

رسیدگی به وضع مشمولیت آنان  : انجام امور زیر در مورد مشمولین وظیفه عمومی مستلزم ارائه مدرک دال بر 10ماده 

 :باشداز جمله منضمات ضروری پرونده متشکله می باشد و فتوکپی مدرک ارائه شدهمیاز اداره وظیفه عمومی 

 .رانندگی و اخذ گواهینامهشرکت در آزمایشات  -الف 

ها و مؤسسات دولتی و وزارتخانه دریافت هر گونه وام و کمکهای کشاورزی و صنعتی و دامداری و مسکن از طریق -ب 

 .نهادهای قانونیوابسته به دولت و 

 .کاندیدا شدن جهت انتخابات مجلس شورای اسالمی و سایر شورا و انجمنهای قانونی -ج 

 .وزارتخانه مربوطه های تحصیلی دیپلم و باالتر ازنامه دورهواهینامه یا پایانتحویل اصل گ -د 
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 .صدور پروانه کسب و اجازه اشتغال و عضویت در شرکتهای تعاونی -ه 

 .دفاتر اسناد رسمی ثبت هر گونه نقل و انتقال غیر قهری اموال به طور مستقیم و غیر مستقیم در -و 

 .انهای دولتی و وابسته و نهادهای قانونیدریافت مستمری از سازم -ز 

مؤسسات دولتی و وابسته به دولت  ها ورسمی، پیمانی، روزمزد و خرید خدمت( در وزارتخانهاستخدام به هر صورت ) -ح 

 .شرکتهای دولتی و نهادهای قانونی و

اموال مشترک که عدم ثبت  انند: در مواردی که ضرورت یا حرج ایجاب کند که معامالت مشمول ثبت گردد، م 1تبصره 

مشمول بالمانع است. تشخیص موضوع به عهده محاکم  مالی بر شرکاء دیگر گردد، ثبت اموالاموال مشمول موجب زیان 

 .صالحه است

باشد، به قوت خود باقی می : سایر اموری که در دیگر قوانین منوط به روشن شدن وضعیت خدمتی مشمول 2تبصره 

 .است

از معافیت خدمت دوره  : در زمان جنگ و بسیج همگانی در صورت لزوم کسانی که به علتی در زمان صلح 11ماده 

مزایای مشمولین دوره احتیاط هم طبقه خود استفاده  به خدمت احضار و از حقوق واند، نیزضرورت استفاده نموده

 .خواهند نمود

به دولت که خدمت دوره  ای قانونی و سازمانهای وابسته: کارگران و مستخدمینی مؤسسات دولتی و نهاده 12ماده 

اولیه خود اشتغال خواهند یافت و کارفرما یا مسئولین  پس از پایان خدمت مجدداً به کاردهد وظیفه عموی را انجام می

 .اولیه خود بگمارند مربوطه مکلفند آنان را به کار

را به کار اولیه خود بگمارند  ن مربوطه در صورتی مکلفند آنان: در مورد مؤسسات خصوصی کارفرما یا مسئولی 1تبصره 

 .مسأله شرط شده باشدکه در قرارداد استخدام این 

سازمان امور اداری و استخدامی کشور  نامه اجرایی این ماده توسط وزارتین کشور و کار و امور اجتماعی و: آیین 2تبصره 

 .وزیران خواهد رسیدتهیه و به تصویب هیأت

خدمت در کادر ثابت استخدام  ها و آموزشگاههای نظامی و انتظامی برای: مشموالنی که با طی دوره دانشکده 13ماده 

شد و اگر مدت تحصیل از دو سال کمتر باشد، از دوره  جزء خدمت دوره ضرورت محسوب خواهد شوند مدت تحصیل آنها

 .شودوره ضرورت محسوب میخدمت ددو سال جزء خدمت آنان به نسبت کسری خدمت تا

قبل از نیل به درجه یا پایان دوره  : آن عده از محصلین مراکز آموزشی کادر ثابت نیروهای نظامی و انتظامی که 1تبصره 

شوند دو سال خدمت دوره ضرورت را بدون احتساب مدت قبلی انجام  سپاه( مستعفی یا اخراجدر مورد کمیته وآموزشی )

نباشد برکنار گردند  ورتی که محصلین به علت بیماری یا عدم صالحیتی که ناشی از اعمال ارادی آناندر ص .خواهند داد

 .آنان محسوب خواهد شدمدت تحصیل جزء خدمت دوره ضرورت 

کمیته انقالب اسالمی در صورتی که  داران کادر ثابت و اعضاء ثابت سپاه پاسداران و: افسران و همافران و درجه 2تبصره 

یا اخراج شوند مدت تحصیل آنان قبل از نیل به درجه یا پایان  استخدامی مربوطه از خدمت مستعفیه موجب مقررات ب

 دوره ضرورت محسوب نخواهد شد و اگر بعد از نیل به درجه یاکمیته یا سپاه( جزو خدمت  در مورددوره آموزشی )

باشد بقیه خدمت دوره  کمتردت خدمت آنان از دو سالپایان دوره آموزشی از خدمت مستعفی یا اخراج گردند و م

 .ضرورت را تا دو سال با درجه سربازی وظیفه انجام خواهند داد
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و انتظامی استخدام شوند پس  سال خدمت در نیروهای نظامی 9: مشموالنی که به عنوان کارمند رسمی با تعهد  14ماده 

باشد در سال می 6شد. مدت تعهد مزبور در نقاط بد آب و هوا  خواهندخدمت دوره ضرورت معاف از انجام تعهد مزبور از

باشند، می فنی که دارای مدرک فوق دیپلم به باال در این دو رشتهالذکر از گروه پزشکی وفوق صورتی که کارمندان

 .سال خواهد بود 4سال و  6مدتهای فوق به ترتیب 

ها و انتظامی به یکی از وزارتخانه انتزاع قسمت مربوطه از نیروهای نظامی : آن عده از کارمندان فوق که به علت 1تبصره 

و هالل احمر یا نهادهای قانونی منتقل شوند، بقیه مدت تعهد خود را  وابسته به دولت یا شهرداری یا سازمانهای دولتی و

 .انجام خواهند داد در سازمان جدید

مورد تعهد به کارمندان مزبور  ن مشمول فوق موظفند در طول مدت خدمتکننده کارمندا: سازمانهای استخدام 2تبصره 

 .بدهندآموزش نظامی عمومی 

سازمان مربوطه به عللی خارج از  : کارمندان فوق که قبل از انجام خدمت مورد تعهد بنا به تشخیص نیرو یا 3تبصره 

ان در نقاط عادی و بد آب و هوا و حداقل به مدت خدمت آن کنار شوند، در صورتی کهاعمال ارادی خود از خدمت بر

 ضرورت معاف خواهند بود و چنانچه کمتر از مدتهای مذکورگردد، از انجام خدمت دوره سال بالغ 3سال و  5ترتیب به 

و در حال خدمت دوره  .دادماه خدمت دوره ضرورت انجام خواهند 4خدمت نموده باشند به ازاء هر یک سال کسری 

 .ماه نخواهد بود 4بیل از کارمندان کمتر از ضرورت این ق

 5گواهینامه دوره ابتدایی و با تعهد  ای که حین انجام خدمت دوره ضرورت با داشتن حداقل: سربازان وظیفه 15ماده 

مورد نیاز نیروهای نظامی و انتظامی استخدام گردند، تا دو سال از  خدمت در مشاغل سازمانیسال خدمت پیمانی برای

 ضرورت محسوب خواهد شد و در صورتی که قبل از خاتمهانجام تعهد به منزله خدمت دوره مت آنان در صورتخد

نباشند بدون احتساب مدت قانونی تعهد به هر علت از خدمت مستعفی و یا بر کنار گردند، چنانچه مشمول معافیتهای

 .اهد دادقانون انجام خو تعهد انجام شده بقیه خدمت دوره ضرورت را برابر

جمهوری اسالمی ایران نسبت  های ارتشنامهشوند طبق آیین: کلیه مشموالنی که وارد خدمت دوره ضرورت می 16ماده 

فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسالمی مقام رهبری ) جمهوری اسالمی و قانون اساسی وبه انقالب اسالمی و نظام

 .خواهند کرد ایران( سوگند وفاداری یاد

 فصل دوم: احضار برای دوره ضرورت

فرمان فرماندهی کل نیروهای  : در مواقع ضروری ممکن است بنا به مقتضیات یا پیشنهاد شورای عالی دفاع و 17ماده 

عمومی دوره ضرورت بیش از دو سال به خدمت ادامه و یا  مقام رهبری( مشمولین وظیفهایران )مسلح جمهوری اسالمی

 صورت اول به میزان دو برابر خدمت اضافی از ادوار خدمت آنان درمرخص شوند که در سال از خدمت قبل از خاتمه دو

 .شودهای احتیاط و ذخیره کسر میدوره

ضرورت یعنی در سالی که  : به وضع مشموالن خدمت وظیفه عمومی یک سال قبل از اعزام به خدمت دوره 18ماده 

 .شد شوند رسیدگی خواهدمی سالگی 19مشموالن در آن سال وارد سن

روشن نمودن وضع  رسند پس از انتشار آگهی احضار موظفند برایسالگی می 19: کسانی که به سن  19ماده 

نمایند و در صورتی که در خارج از محل تولد  عمومی محل تولد مراجعه و خود را معرفیمشمولیتشان به سازمان وظیفه

 .اقامت خود مراجعه کنندوظیفه عمومی محل سازمانتوانند به اقامت داشته باشند می
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ایران در کشور محل اقامت  مشموالن مقیم خارج از کشور باید به نمایندگی کنسولی یا سیاسی دولت جمهوری اسالمی

 .سیاسی دولت جمهوری اسالمی ایران مراجعه کنند نزدیکترین نمایندگی کنسولی یاخود و در صورت نبودن آن به

بخشهای حوزه مأموریت خود  : اداره ثبت احوال هر محل مکلف است صورت اسامی متولدین ذکور شهرستان یا 20ماده 

به طور تفکیک در چهار نسخه تهیه و تا اول آذر ماه هر  وضع مشمولیت آنان رسیدگی شود،را که در سال بعد باید به 

 .ه و یا خواهد شد تسلیم کندتعیین شدبه امر وظیفه عمومی سال به مراجعی که برای رسیدگی

 فصل سوم: رسیدگی

بخشها مسئول رسیدگی به امور  های وظیفه عمومی تهران و مراجعی که در هر یک از مراکز شهرستانها وحوزه : 21ماده 

 .اسالمی ایران انجام وظیفه خواهند نمود باشند زیر نظر ژاندارمری جمهوریمی وظیفه عمومی محل

امر وظیفه عمومی بوده و بنا به  رییس اداره وظیفه عمومی از نظر سازمانی معاون فرمانده ژاندارمری کل در : 1تبصره 

 .گرددتصویب وزیر کشور تعیین می جمهوری اسالمی ایران وپیشنهاد فرمانده ژاندارمری

هایی را که به نحوی به طالعیها ها وها و بخشنامهرییس اداره وظیفه عمومی موظف است کلیه دستورالعمل : 2تبصره 

و امور اجرایی مربوطه را در شورایی که با شرکت نمایندگان  و مراجع قضایی مرتبط باشند نیروهای نظامی و انتظامی

وظیفه  به نمایندگی دیوان عالی کشور زیر نظر رییس ادارهستاد مرکزی سپاه و یک دادیار وزارت کشور، ستاد مشترک،

 .ود، هماهنگ نمایدشعمومی تشکیل می

اجرای مقررات قانون وظیفه  نمایندگان کنسولی دولت جمهوری اسالمی ایران در کشورهای خارج از مسئول : 22ماده 

باشند و موظفند به وضع مشمولیت آنان رسیدگی کرده و می های مأموریت خودمقیم حوزه عمومی نسبت به مشموالن

 .وظیفه عمومی اعالم دارند ر خارجه به ادارهوزارت امو نتیجه اقدامات را از طریق

ترک تحصیل یا فراغ از تحصیل  کنند پس ازمشموالنی که برای ادامه تحصیل به خارج از کشور مسافرت می : 23ماده 

اجرایی این قانون به طور موقت به خارج از کشور  نامهاحضار به خدمت طبق آیین همچنین مشموالنی که پس از

وضع مشمولیتشان خود را به سازمانهای وظیفه شده باید جهت رسیدگی به کنند در پایان مدت تعیینمیمسافرت 

 .معرفی کنند عمومی داخل کشور

هیأتی مرکب تز اشخاص زیر  به وضع مشموالنی که ادعای تکفل نمایند در مراکز شهرستانها و بخشها توسط : 24ماده 

 :شودرسیدگی می

 .یا نماینده اوبخشدار محل  -الف 

 .رییس سازمان وظیفه عمومی محل یا نماینده او -ب 

 .دادگاه نماینده دادستان شهرستان و در صورت نبودن دادسرا و وجود دادگاه صلح، نماینده -ج 

 .نماینده سپاه پاسداران محل -د 

 .عرفی شورای مربوطهم یک نفر از نمایندگان شورای اسالمی شهرستان یا شورای اسالمی بخش یا شهر به -ه 

خود هستند ادعا نمایند که  در صورتی که مشمول یا افرادی از بستگان او که مدعی کفالت مشمول نسبت به : 25ماده 

رسیدگی و یا فرمانده رده سازمانی باالبر و یا رییس اداره  است همچنین هر یک از اعضای هیأتحقی از آنان تضییع شده

 صادره از هیأت رسیدگی اعتراض نمایند و پرونده مشمول در هیأتذکر دلیل موجه به رأی توانند باوظیفه عمومی می

قانون قطعی و غیر قابل اعتراض  این 29رسیدگی تجدید نظر مطرح و رأی هیأت مزبور به استثنای موارد منطبق با ماده 



 
  

 

www.dad-man.ir 

 .باشداعتراض به رأی سربازی مانع اعزام مشمول به خدمت وظیفه نمی .است

گردانهای مستقل ژاندارمری با  هیأت رسیدگی تجدید نظر در سازمان وظیفه عمومی تهران و مراکز هنگها و : 26اده م

 :شودمی شرکت اشخاص زیر تشکیل

 .فرماندار یا معاون او -الف 

فرمانده هنگ مستقل ژاندارمری  ها و گردانهادر سازمان وظیفه عمومی تهران رییس سازمان یا جانشین او، در هنگ -ب 

 .آنها یا گردان مستقل یا معاون

 .دادستان شهرستان یا یکی از دادیاران -ج 

 .فرمانده سپاه شهرستان یا قائم مقام وی -د 

 .یک نفر به انتخاب شورای اسالمی شهرستان مربوطه -ه 

 .لق آراء اعضاء خواهد بودمط تشکیل جلسات با دو سوم اعضاء و تصویب با اکثریت 26و  24در مورد مواد  : 27ماده 

شود که نظر هیأت رسیدگی  سال از تاریخ صدور رأی هیأت تجدید نظر معلوم 5در صورتی که حداکثر طرف  : 28ماده 

به حدی باشد که در وضع مشمول مؤثر باشد پرونده به  قوانین جاری نبوده و اهمیت آن تجدید نظر منطبق با اصول و

 تجدید نظر ارجاع خواهد شد و نظر این هیأت قطعی وهای رسیدگییکی از هیأت ومی بهوسیله رییس اداره وظیفه عم

 .االجرا استالزم

تکفل او ادعای کفالت کند  در صورتی که در حین انجام خدمت دوره ضرورت مشمول یا یکی از کسان تحت : 29ماده 

کننده مشارالیه اعالم دارند مومی یا گروهانهای اعزاموظیفه ع هایمکلفند مراتب را به حوزه فرماندهان و رؤسای مربوطه

 .تصمیم مقتضی اتخاذ شود مشمول در هیأت رسیدگی مطرح و که در اسرع وقت وضع

که در موقع احضار و در طول  شود که غیبت نداشته باشند مگر اینبه ادعای کفالت مشموالنی رسیدگی می : 30ماده 

باشند که در این صورت این قبیل مشموالن از معافیت  شروط معافیت کفالت بودهحائز  مدت غیبت و حین رسیدگی

 (55در نظر گرفتن ماده  باکفالت استفاده خواهند کرد )

ای مبنی بر معافیت از خدمت در مثبته رییس اداره وظیفه عمومی یا نماینده او در صورتی که دالئل و مدارک :تبصره 

 .دستور عدم اعزام صادر نماید برای یک دورهتواندپرونده موجود باشد می

 فصل چهارم: معافیتها

 معافیت تحصیلی -بخش اول 

هنرآموزان هنرستانها و آموزشگاههای  آموزان چهارساله آخر دوره متوسطه وآموزان دانشسراها و دانشدانش : 31ماده 

دار معادل متوسطه کامل شناخته شده تحصیل صالحیتطرف مراجع  تحصیلی دیپلم آنها از ای که ارزشفنی و حرفه

 آموزش عالی اگر در حین تحصیل به سن مشمولیت برسند تاهنرجویان دانشگاهها و مؤسسات نمایند و دانشجویان و

 .بودخواهند دهند از اعزام به خدمت دوره ضرورت معافزمانی که به تحصیالت خود ادامه می

طبق ضوابط شورای مدیریت  ه قبل از رسیدن به سن مشمولیت و یا اعزام هم طبقه خودطالب علوم دینی ک : 32ماده 

توانند از مزایای ماده اشتغال ورزیده در مدت تحصیل می رسمی آن در شهرستانها به تحصیلحوزه علمیه قم و یا نماینده

 .آن خواهد بودمدیریت و یا نماینده ارزشیابی میزان تحصیل با شورای قانون استفاده کنند 31

به ترتیب همانند مشموالن  سال دوره خارج را گذرانده باشند 6مشموالن دیپلمه که دوره سطح و یا حداقل  :تبصره 
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مذکور را گذرانده باشند همانند مشموالن فوق دیپلم و فوق  هایچنانچه بدون دیپلم دورهلیسانس و دکتر خواهند بود و

 .باشندنایل گردند همانند مشمولین دکترا میالبی که به درجه اجتهادصورت ط باشند و در هرلیسانس می

علوم دینی موکول به گواهی  آموزان و هنرجویان و دانشجویان و طالبصدور کارت معافیت تحصیلی دانش : 33ماده 

 .اعتبار آن یک سال تمام است طرف مقامات صالحه بوده و مدت اشتغال به تحصیل آنان از

تحصیل یا اخراج یا فراق از  آموزان و هنرجویان و دانشجویان و طالب علوم دینی مشمول به محض ترکدانش : 34ماده 

مقامات مسئول مکلفند صورت اسامی این قبیل  .کنند خدمت دوره ضرورت خود را معرفی تحصیل باید برای انجام

وظیفه عمومی انفرادی و بدون تأخیر به سازمانو رشته تحصیلی به طور  مشموالن را با ذکر مشخصات کامل و نشانی

 .دارند محل ارسال

از ترک تحصیل یا فراغ از  کنند پسمشموالن که با داشتن معافیت تحصیلی در خارج از کشور تحصیل می : 1تبصره 

 .عمومی مربوط در داخل کشور معرفی کنند یک سال خود را به سازمان وظیفهتحصیل موظفند حداکثر ظرف

تاریخ تسلیم مدارک حداکثر  مقامات مسئول حسب مورد موظفند ارزش تحصیلی این قبیل مشموالن را از : 2صره تب

 .وظیفه عمومی اعالم کنند تسلیم و مراتب را به اداره ظرف دو ماه تعیین و به آنان

ت دوره ضرورت در مسابقه خدم مشموالن دیپلمه که با داشتن برگ آماده به خدمت یا برگ معافیت موقت از : 35ماده 

قبول شده تا زمانی که به تحصیل اشتغال دارند،  مؤسسات آموزش عالی داخل کشور ورودی یکی از دانشگاهها یا

دارای غیبت غیر موجه نباشند. این معافیت فقط برای یک نمایند مشروط به این که توانند از معافیت تحصیلی استفادهمی

 .داده خواهد شد بار

گواهی وزارت فرهنگ و آموزش عالی  التحصیالن دیپلمه در صورتی که از نظر مقررات این قانون و بنا بهفارغ : 63ماده 

های مورد تأیید وزارت فرهنگ و و ادامه تحصیل آنان در رشته تحصیل در خارج از کشور باشند حائز شروط اشتغال به

 .مسافرت کنند افیت تحصیلی برای ادامه تحصیل به خارج از کشورمعتوانند با استفاده از مقرراتمی آموزش عالی باشد

دهند در صورتی که مورد تأیید  آموزانی که قبل از سن مشمولیت بخواهند در خارج از کشور ادامه تحصیلدانش : 37ماده

 .استفاده نمایندبرای ادامه تحصیل در خارج از کشور  توانند از معافیت تحصیلیباشد می وزارت آموزش و پرورش

اسالمی ایران در خارج از کشور  فرزندان ایرانیان مقیم خارج از کشور و فرزندان مأمورین ثابت دولت جمهوری :تبصره 

آنها هستند تا اخذ دیپلم از مقررات این ماده مستثنی بوده و ادامه  تحت کفالت یا والیت قانونی همچنین کسانی که قانوناً

 .وزارت فرهنگ و آموزش عالی بالمانع خواهد بودهای عالی و دانشگاهی با تأییدرشته تحصیل آنان در

آموزش و پرورش و فرهنگ و  های کشور، دفاع، سپاه،نامه اجرایی مواد این بخش از طرف وزارتخانهآیین : 38ماده 

تصویب و به موقع اجزاء  اداره وظیفه عمومی تهیه و شورای مدیریت حوزه علمیه قمآموزش عالی و با کسب نظر از

 .گذاشته خواهد شد

 معافیت پزشکی -بخش دوم 

چهار دسته به شرح زیر  مشموالن خدمت وظیفه عمومی از نظر وضع مزاجی و استعداد جسمی و روانی به : 39ماده 

 :شوندتقسیم می

 .کسانی که از نظر جسمی و روانی سالم و قادر به انجام خدمت هستند. 1

اما قادر به انجام خدمت در امور غیر  به علت نقص عضو یا ابتالء به بیماری از سالمتی کامل برخوردار نبودهکسانی که . 2
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 .باشندرزمی می

 .ضرورت نیستند کسانی که به علت عدم رشد یا ابتالء به بیماری موقتاً قادر به انجام خدمت دوره. 3

قادر به انجام خدمت دوره ضرورت  جسمی و یا روانی به طور دائم مشموالنی که به علت نقص عضو یا ابتالء به بیماری. 4

 .نیستند

نامه معاینه پزشکی موجب آیین بندی مشموالن و طرز معاینه و ضوابط معافیت پزشکی آنها به نحوه طبقه : 1تبصره 

ی بهداری، کشور، دفاع هامشترک تهیه و به تصویب وزارتخانه عمومی خواهد بود که وسیله ستاد مشموالن خدمت وظیفه

 .اسالمی ایران خواهد رسید و سپاه پاسداران انقالب

نیروهای نظامی یا انتظامی  این ماده که برای انجام خدمت در مشاغل غیر رزمی 2مشموالن موضوع بند  : 2تبصره 

کی مراکز آموزش نظامی را که به تشخیص کمیسیون پزش قسمت از برنامه آموزش عملی و شوند، آناختصاص داده می

 .نخواهد داد منافات داشته باشد انجام نیروهای مسلح با سالمتی آنان

ضرورت نباشند برای مدتی که  به مشموالنی که به علت ابتالء به بیماری موقتاً قادر به انجام خدمت دوره : 40ماده 

افیت موقت پزشکی داده خواهد شد و در سال نخواهد بود مع و در هر حال متجاوز از یکنمایدشورای پزشکی تعیین می

طور دائم  چنانچه در سال سوم نیز قادر به انجام خدمت نباشند بهبیماری به همان نحو اقدام و سال دوم در صورت ادامه

 .از خدمت دوره ضرورت معاف خواهند شد

شوند که قادر به اشتغال به می مشموالن پزشک فقط در صورتی معاف دائم از خدمت دوره ضرورت شناخته : 1تبصره 

ضرورت پزشک که از سالمتی کامل برخوردار نیستند لیکن قادر  تعداد از مشمولین خدمت دوره حرفه طبابت نباشند. آن

خواهند  گردند و برابر نظر شوراهای پزشکی از خدمت سنگین معافمیخدمت دوره ضرورت اعزام باشند، بهبه طبابت می

 .شد

پزشکی یا تکفل از خدمت دوره  توان افرادی را که در زمان صلح به عللزمان جنگ یا بسیج همگانی می در : 2تبصره 

 .به خدمت احضار کرد اند نیزضرورت معاف شده

صورت نبودن پزشک از نیروهای  شود و درمعاینه مشموالن وسیله یک نفر پزشک از نیروهای مسلح انجام می : 41ماده 

محل و فرماندار یا بخشدار محل تأیید شده باشد استفاده  نظامی که صالحیت آنان وسیله بهدارییرمسلح از پزشکان غ

 .خواهد شد

تأیید رییس بهداری و  اظهار نظر در مورد معافیت پزشکی مشموالن باید توسط سه نفر پزشک که مورد : 1تبصره 

 .است ررأی اکثریت این پزشکان معتبفرماندار محل باشند انجام شود و

موضوع تبصره را تعیین و به  مدیران عامل بهداری هر استان موظفند پزشکان مورد نیاز شوراهای پزشکی : 2تبصره 

 .فرمانداری محل معرفی نمایند

بیماریهایی شوند که پس از اتمام  در صورتی که مشموالن در حین خدمت دوره ضرورت مبتال به نقص عضو یا : 42ماده 

پزشکی بیمارستانهای نیروهای مسلح جمهوری اسالمی که مورد  نباشد و طبق نظر شورای ماه 6تر از مدت معالجه کم

 انجام خدمت نباشند از انجام بقیه خدمت دوره ضرورت معافنیروی مربوطه هستند قادر به سیاسی در -تأیید عقیدتی 

 .خواهند بود

 .گرددمی دوران معالجه مشموالن موضوع این ماده جزو خدمت دوره ضرورت آنان محسوب :تبصره 
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که مشمولی با تقلب و دسیسه  سال به نحوی اطمینان حاصل نماید 5چنانچه رییس اداره وظیفه عمومی ظرف  : 43ماده 

معافیت پزشکی از خدمت دوره ضرورت نامه معاینه و و آیین اخذ نموده یا برخالف این قانون در معاینه پزشکی معافیت

نفر از پزشکان نیروهای مسلح  5شورای عالی پزشکی که از قبیل مشموالن توسط معاف تشخیص داده شده از این

 .االجرا استالزم قطعی وگردد معاینه مجدد به عمل خواهد آمد و نظر این شورااسالمی ایران تشکیل می جمهوری

 معافیت کفالت -بخش سوم 

 .باشندمشموالن زیر حسب مورد از انجام خدمت دوره ضرورت معاف می : 44ماده 

 .قادر به اداره امور خود نباشد یگانه مراقب و نگهدارنده پدر یا جد یا برادر و یا مادر یا جده یا خواهر که -الف 

 .یگانه مراقب و نگهدارنده برادر یا خواهر صغیر -ب 

 .سالگی مجرد باشد 24رد در صورتی که تا سن یگانه سرپرست و خواهر مج -ج 

به خدمت دوره ضرورت یا احتیاط  برادر واجد شرایط اعزام به خدمت یکی از آنان تا خاتمه خدمت دیگری 3یا  2از  -د 

 .مشمول خواهد بود ترتیب تقدم در اعزام بر مبنای سن اعزام نخواهد شد. و

این  55الیحه مذکور در ماده  باشد تا تصویب و اجرایفرزند تحت تکفل میمشمولین غیر غایبی که دارای همسر یا  -ه 

 بدیهی است پس از تصویب و اجرای الیحه مذکور به شرط نداشتن مانع دیگری مشمولین فوق .قانون در زمان صلح

 .به خدمت اعزام خواهند شد

موقت از خدمت باشند در پایان  رایط معافیتمشموالن بندهای الف و ب چنانچه در پنج سال متوالی دارای ش : 1تبصره 

توانند سالگی خواهر می 24و مشمولین بند ج تا پایان سن  .در زمان صلح داده خواهد شد سال پنجم به آنها معافیت

 .مانع دیگری به خدمت اعزام شوند استفاده و سپس به شرط نداشتن ساالنه از معافیت موقت

تاریخهای معینه بدون عذر  شوند در صورتی که درنجام خدمت وظیفه عمومی احضار میمشموالنی که برای ا : 2تبصره 

 (55با توجه به ماده شوند )می نکنند از معافیت موضوع این ماده محروم موجه خود را معرفی

و استمرار آن معلول  رسیدن انقالب اسالمی در راه به ثمر 56.10.19با مشمولینی که پدر یا برادر آنها از تاریخ  : 45ماده 

 .ترتیب زیر رفتار خواهد شد بشوند به یا اسیر یا مفقوداالثر شده یا

به تنهایی قادر به اداره امور  در صورتی که یگانه فرزند ذکور خانواده معلول باشد که طبق نظر شورای پزشکی -الف 

 .هند شدمعاف دائم خوا خدمت دوره ضرورت و احتیاط شخصی خود نباشند از انجام

مانده خانواده اسیر و یا مفقوداالثر باشند،  چنانچه دارای برادر صغیر یا برادر معلول یا این که یگانه اوالد ذکور باقی -ب 

 .عمل خواهد شد44ماده  1طبق تبصره 

بینی خواهد پیشاجرایی این قانون  نامهشرایط اسیر و مفقوداالثر و معلول شناخته شدن و خانواده آنان در آیین :تبصره 

 .شد

به حوزه وظیفه عمومی محل  توانند مدارک الزم را پیش از اعزامکنند میمشموالنی که ادعای کفالت می : 46ماده 

 تحقیقات الزم نسبت به ادعای کفالت این قبیل مشموالن و همچنین تصدیق صحت مندرجات .سکونت خود تسلیم کنند

 .بودیا ژاندارمری خواهداستشهاد و مدارک آنها با شهربانی و 

را تأمین نموده باشند به مشموالن  در هر سال که مشموالن سالم و بالمانع، نیاز نیروهای مسلح جمهوری اسالمی :تبصره 

سال باشند معافیت دائم در زمان صلح داده  2معتبر به مدت  مشموالنی که دارای معافیت موقت وو 39ماده  2بند 
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 .خواهد شد

 آموزش نظامی مشموالن و درجات و حقوق و مزایای آنان فصل پنجم:

ستاد مرکزی سپاه تنظیم  کلیه مشموالن طبق برنامه و مدت آموزشی که از طرف ستاد مشترک ارتش و : 47ماده 

 .نظامی را طی خواهد کرد گردد دوره آموزش مقدماتیمی

فرهنگی اعزام و پس از گذراندن  داری وظیفه به مراکز آموزشی ومشموالن فوق دیپلم جهت طی دوره درجه : 1تبصره 

صالحیت اخالقی و سیاسی به یکی از درجات گروهبانی  و داشتن سالمت جسمی و روانی ودوره مقدماتی و تخصصی

 .دامه خواهند دادوظیفه به خدمت اصورت با درجه افرادی شوند در غیر اینوظیفه نائل می

به خدمت در نیروها و سازمانهای  تر پس از طی دوره مقدماتی با درجه افرادی وظیفهمشموالن دیپلمه و پائین : 2تبصره 

 .شدمربوطه مشغول خواهند

در تعدادی از مشموالن دیپلمه را  در موارد ضروری نیروها و سازمانهای نظامی و انتظامی مجاز خواهند بود : 3تبصره 

داری وظیفه نامه اجرایی این قانون انتخاب و جهت طی دوره درجهآیین اساس ضوابط مندرج درتخصصهای مورد نیاز بر

 .و فرهنگی اعزام دارند به مراکز آموزشی

موفقیت در آزمایشهای آن در صورتی  مشموالن لیسانسیه و باالتر پس از طی دوره آموزشی مقدماتی نظامی و : 48ماده 

باشند پس از طی دوره آموزش افسری وظیفه و موفقیت در  سیاسی و مکتبی شایستگی داشتهز لحاظ اخالقی وکه ا

 .شد یکمی و سایرین به درجه ستوان دومی وظیفه نائل خواهندستواندانشنامه دکترا به درجه آزمایشهای آن دارندگان

مردود شوند و یا طبق نظر  ای دوره مقدماتی نظامیدر صورتی که مشموالن موضوع این ماده در آزمایشه : 1تبصره 

الزم جهت نیل به درجه افسری را نداشته باشند برای  جسمی، مکتبی و اخالقی صالحیتشورای مرکز آموزشی از لحاظ

 .شد داری اعزام خواهندطی دوره درجه

وظیفه مردود گردند یا از لحاظ  در صورتی که مشموالن موضوع این ماده در آزمایشهای دوره آموزشی افسری : 2تبصره 

حسب تشخیص شورای مرکز آموزشی مربوط نباشند بقیه خدمت  صالحیت نیل به مقام افسری برمکتبی و اخالقی واجد

 .انجام خواهند داددرجات گروهبانی وظیفه دوره ضرورت را در یکی از

سیاسی و امنیتی واجد  در صورتی که مشموالن موضوع این ماده در هر یک از مراحل آموزشی به علل : 3تبصره 

 .ضرورت را مانند افراد وظیفه انجام خواهند داد تشخیص داده نشوند بقیه خدمت دوره صالحیت نیل به مقام افسری

 :وظیفه به شرح زیر خواهد بود آموزان و افرادن و دانشدانشجویا -داران درجه -حقوق ماهانه افسران  : 49ماده 

 .ثابت حقوق افسران وظیفه به میزان حقوق ثابت ماهانه سال اول افسران هم درجه کادر -الف 

 داران وظیفهحقوق درجه -ب 

 واحد حقوقی 115سوم گروهبان. 1

 واحد حقوقی 125دوم گروهبان. 2

 واحد حقوقی 135یکم گروهبان. 3

مقدماتی و تخصصی  آموزان وظیفه در مدت آموزشحقوق دانشجویان وظیفه در مدت آموزش مقدماتی و دانش -ج 

 .ریال 2000

 .ریال 2500حقوق دانشجویان وظیفه در مدت آموزش تخصصی  -د 
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 .شودبینی میپیش حقوق ماهانه افراد وظیفه به میزانی است که هر سال در بودجه وزارت دفاع -ه 

در مناطق بد آب و هوا مشمول  داران وظیفه در صورت اعزام به مأموریت یا انتقال یا خدمتافسران و درجه : 50ماده 

داران کادر ثابت نسبت به حقوق آنان خواهند بود و در صورتی که درجه مربوط به افسران و العاده و مزایایمقررات فوق

خدمت شوند و در  کنند، مشغولقانونی خاص استفاده میمزایای قسمتهایی که پرسنل کادر ثابت آنها از در یگانها و

 .کرد شرایط مشابه از مزایای مزبور نسبت به حقوق خویش استفاده خواهند

مقررات مربوط به بدی آب و  نمایند، ازای که در محل سکونت خود خدمت میداران وظیفهافسران و درجه : 1تبصره 

 .ه نخواهند کرداستفادهوا، مذکور در این ماده

نیمی از مدت خدمت( از سال ) سربازان وظیفه در غیر زمان جنگ یا بسیج عمومی به طور اجباری بیش از یک : 2تبصره 

 .بد آب و هوا خدمت نخواهند کردخدمت خود را در نقاط

ستاد مشترک با هماهنگی وسیله  ای خواهد بود که بهنامهطبقه بندی مناطق از نظر آب و هوا طبق آیین : 3تبصره 

 .تصویب وزیر دفاع برسد کل کشور تهیه و بهسازمان امور اداری و استخدامی

العاده انتقال هزینه سفر و فوق شوندای که بنا به تقاضای شخصی منتقل میداران وظیفهبه افسران و درجه : 4تبصره 

 .گیردتعلق نمی

عملیاتی بر طبق ضوابطی که توسط  العادهنمایند، فوقجنگی شرکت می ای که در عملیاتبه پرسنل وظیفه : 51ماده 

 .رسد پرداخت خواهد شدشورای عالی دفاع می تهیه و به تصویب وزارتین دفاع و سپاه پاسداران

مرخصی پرسنل نیروهای  میزان مرخصی پرسنل وظیفه در مدت خدمت و نحوه استفاده از آن طبق مقررات : 52ماده 

 .ایران خواهد بودوری اسالمیمسلح جمه

و ذخیره به سبب انجام  های ضرورت، احتیاطکسانی که در حین خدمت وظیفه عمومی در هر یک از دوره : 53ماده 

یا معلول شوند از لحاظ میزان و نحوه پرداخت حقوق  رزمی و یا قیود خدمتی شهید یا فوتوظیفه یا شرکت در عملیات

باشند و حقوق وظیفه و مستمری درجه میپرسنل کادر ثابت هممقررات مربوط به نین ووظیفه و مستمری مشمول قوا

 .گرددها یا سازمانهای مربوطه پرداخت میمورد از بودجه وزارتخانه آنان حسب

یا کارمندان دولت یا سازمانهای تابع  در صورتی که مشمولین این ماده قبل از ورود به خدمت وظیفه عمومی از : 1تبصره 

آنان از سازمان مربوطه از میزان حقوقی که برابر این قانون به آنان تعلق  آخرین حقوق دریافتیوابسته به دولت بوده و

 .بر اساس حقوق بیشتر پرداخت خواهد شدبیشتر باشد حقوق وظیفه و مستمری وراث آنان گیرد،می

حقوق وظیفه یا مستمری دریافت  ها یا سازمانیرتخانهکسانی که تا تاریخ تصویب این قانون از بودجه وزا : 2تبصره 

 .خواهد شد از همان محل پرداختاند حقوق آنان کماکانداشتهمی

تا پایان دوره اسارت یا تعیین  ای که در حین خدمت وظیفه عمومی اسیر یا مفقوداالثر بشوندپرسنل وظیفه : 54ماده 

 :دریافت خواهند نمود قوقبه ترتیب زیر حتکلیف، عائله تحت تکفل آنان

 .دوره احتیاط در دوره ضرورت از حقوق مربوطه و پس از پایان دوره ضرورت از حقوق هم طبقه -الف 

 .در دوره ذخیره از حقوق یک درجه باالتر هم طبقه احتیاط د ذخیره -ب 

 .بینی خواهد شداین قانون پیش یینامه اجراشرایط الزم برای اسیر و مفقوداالثر شناخته شدن پرسنل در آیین :تبصره 

مشمول قدرت اداره معاش خود  های مشمولینی را که با اعزامدولت موظف است الیحه نحوه کمک به خانواده : 55ماده 
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 .مجلس شورای اسالمی تقدیم نماید ماه جهت تصویب به 6و ظرف مدت دهند تهیهرا از دست می

 ذخیرهفصل ششم: احضار در مراحل احتیاط و 

افراد وظیفه که خدمت دوره ضرورت را  داران وتواند یک یا چند طبقه از افسران و درجهشورای عالی دفاع می : 56ماده 

خدمت وظیفه عمومی هستند برای تجدید یا تکمیل آموزش نظامی  های احتیاط و ذخیرهدورهاند و درانجام داده

کسانی که  بنماید. نحوه احضار و مهلت معرفی فراخواندگان همچنینرهبریبسیج همگانی به مقام  فراخوانده یا پیشنهاد

فراخوانده شدن برای تجدید یا تکمیل  ازبه علل ناشی از وضع جسمانی یا اجتماعی یا حساسیت مشاغل آنان ممکن است

شورای عالی به تصویب قانون که توسط وزارتین دفاع و سپاه تهیه و نامه اجرایی اینآموزش نظامی معاف شوند در آیین

 .خواهد شد رسد، تعییندفاع می

آموزش یا بسیج همگانی حقوقی  کلیه فراخواندگان برای خدمت دوره احتیاط و ذخیره و یا تجدید یا تکمیل : 57ماده 

ریافت های مربوطه ددرجه خود حسب مورد از بودجه وزارتخانههم داران و افراد کادر ثابتدرجه معادل ثابت افسران،

 .خواهند داشت

سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت  ها یافراخواندگان موضوع این ماده در صورتی که کارمند یکی از وزارتخانه : 1تبصره 

 .سازمان متبوع دریافت خواهند داشت حقوق و مزایای خود را از التفاوتباشند مابه

مشترک و تصویب شورای عالی دفاع  میزان حقوق پرسنل احتیاط و ذخیره در زمان جنگ بنا بر پیشنهاد ستاد : 2تبصره 

 .خواهد بود

 فصل هفتم: غیبت مشموالن وظیفه عمومی و جرائم و مجازاتها

 غیبت مشموالن خدمت وظیفه عمومی -بخش اول 

اعزام احضار شوند و در مهلت  یره( که برای رسیدگی یاضرورت، احتیاط، ذخمشموالن خدمت وظیفه عمومی ) : 58ماده 

های موقت خود را معرفی نکنند همچنین مشموالنی که معافیت اداره وظیفه عمومی اعالم شودیا موعد مقرر که از طرف

 تهیک ماه برای تجدید رسیدگی خود را معرفی نکنند، غایب شناخانقضاء مدت اعتبار ظرف اند و پس ازدریافت داشته

بالمانع تشخیص داده شوند به  خدمت وشده و پس از معرفی یا دستگیری در صورتی که طبق مقررات این قانون قادر به

محاکم صالحه اعالم اداره وظیفه عمومی موضوع غیبت در شوند و پس از انجام خدمت مقرر در صورتخدمت اعزام می

 :عذر موجه نباشند، به شرح زیر اتخاذ تصمیم خواهد شدگیرد. و چنانچه دارای می قضایی مورد رسیدگی قرار

مشمولیت یا انجام خدمت  مشموالن غایب زمان صلح که در زمان صلح خود را معرفی کنند پس از تعیین تکلیف -الف 

شده باشند به مدت یک سال تا دو سال از دریافت کارت  ماه تا یک سال و مشموالنی که دستگیر6دوره ضرورت به مدت 

 .خواهند شد پایان خدمت یا معافیت محروم

یا معافیت بالفاصله کارت  مشموالن غایب زمان صلح که خود را در زمان جنگ معرفی نمایند پس از پایان خدمت -ب 

سال از دریافت کارت پایان خدمت  4سال  2مدت  داشت و کسانی که دستگیر شوند به مربوطه را دریافت خواهند

 .محروم خواهند شد

تعیین تکلیف از نظر  مشموالن غایب زمان جنگ که خود را در زمان جنگ معرفی کنند، پس از پایان خدمت یا - ج

سال از دریافت کارت پایان خدمت یا  5تا  3سال و کسانی که دستگیر شوند به مدت مشمولیت به مدت یک تا دو

 .معافیت محروم خواهند شد
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تعیین تکلیف از نظر  در زمان صلح معرفی کنند پس از پایان خدمت تا مشموالن غایب زمان جنگ که خود را -د 

سال از دریافت کارت پایان خدمت یا معافیت  10 تا 7کسانی که دستگیر شوند به مدت سال و 7تا  5مشمولیت به مدت 

 .محروم خواهند شد

 .جای مجازاتهای فوق محکوم نماید داند بهتعزیر( دیگری که خود صالح بتوانند غایب را به مجازات )قاضی می : 1تبصره 

ماه و  6کشور باشند ظرف  اند چنانچه داخلمشموالنی که تا تاریخ تصویب این قانون غایب شناخته شده : 2تبصره 

وضع مشمولیتشان خود را به سازمانهای وظیفه  ظرف مدت یک سال برای رسیدگی به آنهایی که در خارج از باشند

 .در ماده در مورد آنان اجرا نخواهد شدد( محرومیتهای مندرج)نمایند بجز مشموالن بندعمومی معرفی 

 جرائم و مجازاتها -بخش دوم 

ماه  6آموزش بیش از مدت  مشمولین خدمت دوره ضرورت چنانچه در مدت آموزش اولیه و یا پس از خاتمه : 59ماده 

احتساب مدت قبلی خدمت دوره ضرورت را انجام خواهند  ی بدونشوند پس از دستگیری یا معرف مرتکب فرار از خدمت

 .داد

دیگران، اعمال نفوذ، شهادت کذب،  هایی هم چون جعل شناسنامه، استفاده از شناسنامهکسانی که با روش : 60ماده 

دیگران را از مشمول و دیگر انواع تقلب موجبات معافیت خود یا  داشتن حقیقت، فریب دادن گواهی خالف واقع، مکتوم

تعزیر  معافیت توسط دادگاه صالحه طبق قانون تعزیرات محکوم بهفراهم سازند به ازاء هر مورد خدمت وظیفه عمومی

 .شوندمی

و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت  پرسنل اداره وظیفه عمومی و نیروهای نظامی و انتظامی و نهادها و ارگانها : 61ماده 

سوء نیت موجبات معافیت یا اعزام مشمولی را به خدمت وظیفه  های اسالمی چنانچه باانجمن وو نمایندگان شوراها 

 ماه الی یک سال برای فرد اول و انفصال دائم از خدمت 6از سازند به کسر نصف حقوق عمومی من غیر حق فراهم

 .برای فرد دوم در دادگاه صالحه محکوم خواهند شد

اعزام مشمولی را به خدمت وظیفه  ا و انجمنهای اسالمی که با سوء نیت موجبات معافیت یانمایندگان شوراه : 1تبصره 

شوراها و انجمنها به ازاء هر مورد معافیت به تعزیر طبق قانون  سازند عالوه بر اخراج از عمومی من غیر حق فراهم

 .شوندمی تعزیرات محکوم

داشته باشد که مستلزم کیفر  در دو ماده فوق عناوین خاص دیگریهر گاه اعمال ارتکابی متخلفین مذکور  : 2تبصره 

 .شوندمحکوم می خاصی باشد به آن کیفر نیز

ها و کارگاهها و در کار خانه ها و مؤسسات وابسته به دولت واستخدام مشموالن به طور کلی در وزارتخانه : 62ماده 

 .داشتن معافیت دائم ممنوع است مؤسسات خصوصی بدون

این قانون از محدودیت مقرر  استخدام مشموالن غیر غایب در نیروهای مسلح جمهوری اسالمی با رعایت مقررات :تبصره 

 .استدر موارد فوق مستثنی

مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و  ها وکنندگان مشمولین غایب در وزارتخانهکننده یا استخداماستخدام : 63ماده 

حقوق از شش ماه الی یک سال و در صورت تکرار سه مورد یا بیشتر  اول و دوم به کسر نصف از افرادنهادها برای هر یک 

 .خواهند شدخدمت توسط دادگاه صالحه محکوم به انفصال دائم از

 .مدت اعتبار آنها بالمانع است اشتغال به کار مشموالن با برگ معافیت موقت یا دفترچه آماده به خدمت فقط : 64ماده 
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جنگ تحمیلی در خدمت وظیفه  کلیه افرادی که از اول مهر ماه سال یک هزار سیصد و پنجاه و نه تا پایان : 65ماده 

ها و مؤسسات وابسته بر سایر افرادی که در شرایط مشابه وزارتخانه از لحاظ استخدام دراند و یا خواهند بودعمومی بوده

 .دارند هستند حق تقدم

خاصی برای آن مشخص شده است  نامه اجرایی این قانون جز در مواردی که در مواد این قانون مرجعآیین : 66ماده 

 .هیأت دولت خواهد رسید دفاع و سپاه تهیه و تصویب های کشور،توسط وزارتخانه

 .کلیه قوانین مغایر با این قانون از تاریخ تصویب این قانون ملغی است : 67ماده 

 .است ن مربوط به معافیت یک نفر از خانواده شهداء از شمول این قانون مستثنیقانو :تبصره 

 


