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مکررقاوننخدمتوظیفهعمویم(۵۸نامهاجراییماده)آینی

 1395/11/27مصوب

 

 همکراری برا ایرران اسالمی جمهوری انتظامی نیروی عمومی وظیفه سازمان پیشنهاد به ۲۷/۱۱/۱۳۹۵ جلسه در وزیران هیأت
 قرانون مکررر( ۵۸) مراد  اسرتناد بره و مسرلح نیروهرای کر  ستاد تأیید و مسلح نیروهای پشتیبانی و دفاع و کشور های وزارتخانه
 :کرد تصویب زیر شرح به را یادشد  ماد  اجرایی نامه آیین ر۱۳۹۰مصوب ر عمومی وظیفه خدمت

 

 عمومی وظیفه خدمت قانون مکرر( ۵۸) ماد  اجرایی نامه آیین

 :روندنامه اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میدر این آیین .۱ ماده

  ر و اصالحات بعدی آن۱۳۶۳وظیفه عمومی ر مصوب  قانون خدمت :قانونالف ر 

 ب ر ستاد ک : ستاد ک  نیروهای مسلح 

 پ ر نیروی انتظامی: نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران 

ت ر نیروهای مسلح: ارتش جمهوری اسالمی ایران، سپا  پاسداران انقالب اسالمی، نیروی انتظامی جمهوری اسرالمی ایرران و 
 های تابعه  ابسته و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهای و  سازمان

 ث ر سازمان: سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی جمهوی اسالمی ایران 

سال ( ۶۰سالگی )در مواقع ضرورت و بسیج همگانی ) (۵۰) سالگی تمام تا( ۱۸ج ر مشمول وظیفه: هر فرد ذکور ایرانی که بین )
 .تمام( قرار دارد

سسرات ؤی دولتری و مها و شررکت قرانون مردیریت خردمات کشروری )۵(های اجرایی مشرمول مراد  های مشمول: دستگا  چ ر دستگا 
 و نیروهای مسلح  ها غیردولتی و خصوصی و بانک

های تعیین شد  بررای رسرید ی و یرا اعرجام جهرت رری دور  ضررورت بره شررح  مشمولین وظیفه که در موعد یا مهلت .۲ ماده
 :می شوندبندهای زیر خود را به سازمان معرفی ننمایند، غایب محسوب 
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الف ر دانش آموزان، دانشجویان و رالب داخلی و خارج از کشور که حداکثر ترا یرک سرال از تراریک تررص، انصرراا، اخرراج و یرا 
 .فراغت از تحصی ، خود را معرفی نکرد  باشند

حصیلی پس از التحصیالن، یک سال ت تبصر  ر منظور از یک سال مهلت معرفی برای دانش آموزان، رالب، دانشجویان وفارغ
 .یابدفراغت است که از مهر ما  تا پایان شهریور سال بعد ادامه می

مرا   التحصی  شد  و حرداکثر ترا شرش ب ر کسانی که قب  از سن مشمولیت، ترص تحصی ، انصراا از تحصی ، اخراج و یا فارغ
 .سال تمام خود را معرفی نکرد  باشند( ۱۸پس از ورود به )

 .های تعیین شد  برای اعجام به خدمت حضور نیابنده در تاریک پ ر مشمولین وظیفه ک

ت ر مشمولین وظیفه که دارای برگ معافیت موقت بود  و ظرا یک ما  پس از اتمام معافیت موقت برای رسید ی مجدد خرود را 
 .به سازمان معرفی ننمایند

، (۱۳پایور و پیمانی نیروهای مسرلح موضروع مرواد )قانون و همچنین کارکنان ( ۶۶ث ر متعهدین خدمت موضوع بند )ب( ماد  )
شوند، حداکثر تا شش ما  پس از رهایی از خدمت، خود را قانون که قب  از اتمام تعهد به هر علت از خدمت رها می( ۱۵و )( ۱۴)

 .)جهت رسید ی به وضعیت( معرفی نکرد  باشند

 .شش ما  خود را معرفی نکرد  باشند ج ر اتباع خارجی که پس از تحصی  تابعیت ایرانی، حداکثر تا

 .چ ر مشمولین وظیفه که فاقد شناسنامه بود  و حداکثر تا شش ما  پس از صدور شناسنامه خود را معرفی نکرد  باشند

 .ح ر زندانیانی که قب  از ورود به غیبت زندانی شد  و حداکثر تا شش ما  پس از آزادی از زندان خود را معرفی نکرد  باشند

فرزندان مأموران ثابت دولت مقیم خارج از کشور که برابر مقررات به همرا  خانواد  در خارج از کشور اقامت دارند مشرروط بره  خ ر
 .آن که فاقد معافیت تحصیلی باشند ا ر ظرا شش ما  پس از خاتمه مأموریت پدر یا مادر، خود را معرفی نکرد  باشند

 :مشمولین وظیفه به شرح زیر استمدارص مربوط جهت تعیین وضعیت  .۳ ماده

 الف ر کارت پایان خدمت دور  ضرورت 

 ب ر کارت معافیت دایم از خدمت دور  ضرورت 

 پ ر کارت معافیت موقت در مدت اعتبار آن 

 ت ر  واهی اشتغال به تحصی  در مدت اعتبار آن 
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 در نیروهای مذکور  ث ر  واهی صادر  از نیروهای مسلح مبنی بر اشتغال به خدمت کارکنان وظیفه

 های مربوط  های مشمول صادر  از سوی دستگا  ج ر  واهی اشتغال به خدمت متعهدین خدمت در دستگا 

 چ ر بر ه آماد  به خدمت بدون غیبت در مدت اعتبار آن 

 نامه های صادر  از سوی سازمان در چارچوب مقررات این آیین  ح ر  واهی

 .که سن آنان در زمان صلح از پنجا  سال تمام بیشتر باشدخ ر شناسنامه برای مشموالنی 

 د ر  واهی صادر  از نیروهای مسلح مبنی بر استخدام در نیروهای مذکور 

 :نحو  شناسایی مشمولین غایب به شرح زیر است. ۴ ماده

 نامه این آیین( ۳الف ر بررسی مدارص موضوع ماد  )

 ب ر بررسی از رریق سامانه جامع سازمان 

 های مشمول  ر بررسی وضعیت مشمولین در هنگام ارایه خدمات به آنان از سوی دستگا  پ

 ت ر کسب ارالع از سایر منابع 

 .نامه اقدام نمایند این آیین( ۳مأموران انتظامی مح  موظفند نسبت به شناسایی مشمولین غایب بر اساس ماد  ) .۵ ماده

های مورد نیاز به صرورت الکترونیرک و رایگران  موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا استعالمهای مشمول  سازمان و دستگا  .۶ ماده
 .انجام شود

هرای علمیره موظفنرد مشخصرات کامر  و  ها، موسسات آموزش عالی کشور و حروز وزارت آموزش و پرورش، دانشگا   .7 ماده
دینی مشرمول وظیفره را کره تررص تحصری ، انصرراا،  نشانی و رشته و مقطع تحصیلی دانش آموزان، دانشجویان و رالب علوم

 .اند، ظرا سه ما  اعالم نمایند اخراج و یا فراغت از تحصی  نمود 

در اماکنی که تعقیب و دستگیری مشمولین غایب فراری نیاز به مجوز قضایی دارد، نیروی انتظرامی پرس از اخرذ مجروز  .۸ ماده
 .دنمایقضایی الزم نسبت به دستگیری اقدام می

صرالح جهرت سازمان موظف است پس از دستگیری مشمولین وظیفه غایب و فراری، ابتدا آنان را به مراجع قضایی ذی.۹ ماده
صدور قرار الزم معرفی و سپس به وضعیت آنان رسید ی نماید و در صورت سالمت جسمانی و بالمانع بودن انجام خدمت در سیر 

 .مراح  اعجام به خدمت قرار  یرند
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مشمولین وظیفه از تاریک اعجام از سوی واحدهای وظیفه عمومی به عنوان کارکنان وظیفه یگان خردمتی تعیرین شرد   .۱۰ ماده
 .شوند محسوب می

قانون پس از دستگیری در اسررع ( ۵۸ماد  )( ۱سازمان موظف است به وضعیت مشمولین وظیفه غایب موضوع بند ) .۱۱ ماده
 .خدمت تشخیص داد  شوند، آنان را در برنامه اولین دور ، اعجام نماید وقت رسید ی و در صورتی که قادر به

های نیروهای مسلح موظفند نسبت به معاینه اولیه مشموالن غایب و فراری دستگیر شد  یا  مراکج درمانی و بیمارستان .۱۲ماده
 .معرفی شد  از سوی سازمان اقدام نمایند

 .نمایدشکی نسبت به تأمین واکسن مورد نیاز همکاری الزم را با سازمان میتبصر  ر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پج

 .نامه همکاری الزم را با سازمان به عم  آورند های مشمول موظفند در اجرای این آیین دستگا  .۱۳ماده

 معاون اول رئیس جمهور ر اسحاق جهانگیری

 

 

 :مکررقاوننخدمتوظیفهعمویم۵۸ماده

موظف است در خصوص شناسایی، تعقیب و دستگیری مشموالن غایب و رسید ی به وضعیت آنان اقدام نماید و وی انتظامی نیر 
قانون مدیریت خدمات کشوری و شرکتهای دولتی و مؤسسرات غیردولتری و ( ۵کلیه نهادها و دستگاههای اجرائی مشمول ماد )

نامه اجرائی این ماد  توسر  سرازمان  عم  آورند. آیین   مورد بهخصوصی و بانک ها و نیروهای مسلح باید همکاری الزم را در این 
 .رسد شود و پس از تأیید ستاد ک  به تصویب هیأت وزیران می های کشور و دفاع تهیه می با همکاری وزارتخانه

 

 

 

 

  →برای عضویت در کانال تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید  ←

 →برای عضویت در خبررسان تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید  ←

 →برای عضویت و پیگیری صفحه اینستاگرام اختبار اینجا کلیک کنید  ←

  →برای دریافت تازه ترین مطالب، در خبرنامه ایمیلی اختبار عضو شوید  ←
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