
 

 یگانه مراقب و نگهدارنده مادر فاقد همسر

 :1تبصره 

ده سال تمام است كه مراقبت نوه بيش از هج منظور از يگانه مراقب، تنها فرزند ذكور يا برادر يا

علت نقص عضو، بيماري، كبر سن، صغر سن، يا اناث را به  هريك از بستگان مذكور در اين ماده

نيازمندي اشخاص مذكور به مراقبت با توجه به نقص عضو، بيماري و يا  بودن بر عهده دارد،

 .بودن آنان به تشخيص شوراي پزشكي است محجور

 :2تبصره 

معافيت كفالت موقت استفاده نمايند و در پايان  توانند ازمشمولين اين ماده تا سي ماه متوالي مي

 .گردندشرايط كفالت از انجام خدمت دوره ضرورت معاف مي مدت فوق در صورت دارا بودن

 :3تبصره 

كه از معافيت كفالت موقت مشمولي  وجود برادري كه از معافيت تحصيلي برخوردار است مانع

اين معافيت فقط در طول مدت معافيت تحصيلي برادر  .سرپرستي خانواده را بر عهده دارد، نيست

محل سكونت به تحصيل اشتغال دارد معتبر است و مشمول پس از  مشمول كه خارج از شهرستان

 .شودمقررات اين قانون به خدمت دوره ضرورت اعزام مي آن با رعايت ساير

 :4تبصره 

ه گير بوده و بنا ببيماري يا معلوليت زمين رادر يا برادران يا پدر مشمول به دليلدرصورتي كه ب

يا ناتوان براي سرپرستي باشند و مشمول نيز عماًل  تشخيص شوراي پزشكي فاقد صالحيت و

 .تواند از معافيت كفالت برخوردار گرددبرعهده داشته باشد، مي مراقبت يا سرپرستي را



 

 :آیین نامه 122ماده 

قانون خدمت وظيفه عمومي  44ماده  منظور از يگانه مراقب و نگه دارنده يا سرپرست مندرج در

سال هر پدر يا مادر يا  18فرزند يا نوه ذكور بيش از مشمولي مي باشد كه به شرح موارد زير تنها

 .سال خواهر يا برادر خود باشد 18بيش از جد يا جده يا تنها برادر

 :تبصره

اشتغال به تحصيل دارد به شرط دارا بودن  سال مشمول كه 18تنها برادر بيش ازاز دو برادر، 

در خارج از محل سكونت مكفول، مشمول معافيت مي  معافيت تحصيلي معتبر و همچنين تحصيل

 .باشد

  

 قبل از اتمام سي در صورتي كه مشمول متقاضي كفالت مادر مطلقه ،داراي برادر صغيري باشد كه

معافيت موقت داشته  سالگي ميرسد .چنانچه تمايل به اخذ 18،به سن ماه مهلت موقت

برادر بالمانع است،در غير اينصورت و  سالگي تمام 18خاتمه  باشد،رسيدگي و صدور معافيت تا

موقت،برابر ضوابط به وضعيت ديگر مشمول رسيدگي  عدم تمايل مشمول به استفاده از معافيت

 .ميگردد

سرپرستي ميباشد،لذا  دگي فاقد شوهر بودن يا ناتواني پدر مشمول دردر كفالت مادر،مالک رسي

 .تقاضاي مشمول نيست جوان بودن ،شاغل بودن و . ... مادر،مانع رسيدگي به

 

 


