
 

70سال تمام یا کمتر از  70تنها مراقب و نگهدارنده پدر   

سال تمام به  70سن  1393/04/01قانون خدمت وظیفه عمومی از تاریخ  44بق بند یک ماده ط

 71سال تمام )وارد سن 70 عنوان کهولت سن برای پدر در نظر گرفته شده و پدری که به سن

تلقی شده و با در نظر گرفتن سایر ضوابط  سالگی شده( رسیده باشد به عنوان نیازمند به مراقبت

 .خواهد بود ،طرح پرونده در هیئت رسیدگی بالمانع

به سن مشمولیت تمام خواهد  1396/04/01میباشد در تاریخ  1326/04/01مثال:پدری که متولد 

 .رسید

سال سن که بنا به رای شورای پزشکی وظیفه عمومی نیازمند به مراقبت  70پدر بیمار زیر 

 .ص داده شودتشخی

 :1تبصره 

نوه بیش از هجده سال تمام است که مراقبت  منظور از یگانه مراقب، تنها فرزند ذکور یا برادر یا

علت نقص عضو، بیماری، کبر سن، صغر سن، یا اناث را به  هریک از بستگان مذکور در این ماده

نقص عضو، بیماری و یا نیازمندی اشخاص مذکور به مراقبت با توجه به  بودن بر عهده دارد،

 .بودن آنان به تشخیص شورای پزشکی است محجور

 :3تبصره 

از معافیت کفالت موقت مشمولی که  وجود برادری که از معافیت تحصیلی برخوردار است مانع

 این معافیت فقط در طول مدت معافیت تحصیلی برادر  .سرپرستی خانواده را بر عهده دارد، نیست

 



 

محل سکونت به تحصیل اشتغال دارد معتبر است و مشمول پس از  هرستانمشمول که خارج از ش

 .شودمقررات این قانون به خدمت دوره ضرورت اعزام می آن با رعایت سایر

 :4تبصره 

ه گیر بوده و بنا ببیماری یا معلولیت زمین درصورتی که برادر یا برادران یا پدر مشمول به دلیل

یا ناتوان برای سرپرستی باشند و مشمول نیز عماًل  ت وتشخیص شورای پزشکی فاقد صالحی

 .تواند از معافیت کفالت برخوردار گرددبرعهده داشته باشد، می مراقبت یا سرپرستی را

 آیین نامه 122ماده 

قانون خدمت وظیفه عمومی  44ماده  منظور از یگانه مراقب و نگه دارنده یا سرپرست مندرج در

سال هر پدر یا مادر یا  18فرزند یا نوه ذکور بیش از رح موارد زیر تنهامشمولی می باشد که به ش

 .سال خواهر یا برادر خود باشد 18بیش از جد یا جده یا تنها برادر

 :تبصره

اشتغال به تحصیل دارد به شرط دارا بودن  سال مشمول که 18از دو برادر، تنها برادر بیش از

ر خارج از محل سکونت مکفول، مشمول معافیت می د معافیت تحصیلی معتبر و همچنین تحصیل

 .باشد

 

 


