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سخن ناشر

رشته ی حقوق با تمام شاخه ها و گرایش هایش، به منزله ی یکی 
از  فراوانی  تعداد  کشور،  دانشگاهی  رشته های  پرطرف دارترین  از 
دانشجویان علوم انسانی را به خود جلب کرده است؛ دانشجویانی که 
پس از تحصیل، وارد عرصه ی خدمت شده و در مناصب و جایگاه های 

گوناگون به ایفای وظیفه مشغول می شوند. 
و  گرفته  قرار  کار  مبنای  حقوق،  دانشکده های  در  منابعی که 
مجموعه ی  واقع،  در  دارد،  قرار  آن ها  مدار  بر  دانشجویان  تحصیل 
کتب و جزواتی هستند که طی سالیان متمادی چنان که باید تغییر 

نیافته و خود را با تحوالت و نیازهای زمانه هماهنگ نکرده اند. 
مجموعه های  به  دانش پژوهان  مبرم  نیاز  که  است  درحالی  این، 
پربار و سودمند، امری انکارناپذیر است. به این ترتیب، ضرورت تدوین 
کتب غنی و ارزشمند برای رفع نیازهای علمی دانشجویان رشته ی 
حقوق و نیز رشته های متأثر از آن، باید بیش از گذشته مورد توجه 
قرار گیرد؛ کتاب هایی که روزآمدی محتوای آنها از یک سو و تناسب 
آنها با نیاز دانش پژوهان از سوی دیگر، مورد توجه و لحاظ ناشر و 

نویسنده، قرار گرفته باشد. 
مؤسسه ای  مقام  در  چتردانش،  آزاد  عالی  آموزش  مؤسسه ی 
پیشگام در امر نشر کتب آموزشی روزآمد و غنی، توانسته است گام های 
مؤثری در همراهی با دانشجویان رشته ی حقوق بردارد. این مؤسسه افتخار 
دارد که با بهره مندی از تجربیات فراوان خود و با رصد دقیق نیازهای 
علمی دانشجویان، به تولید آثاری همت گمارد که مهم ترین دستاورد 
آن ها، تسهیل آموزش و تسریع یادگیری پژوهندگان باشد. انتشارات چتر 
دانش امیدوار است با ارائه ی خدمات درخشان، شایستگی های خود را در 

این حوزه ی علمی بیش از پیش به منّصه ی ظهور برساند.

فرزاد دانشور
مدیر مسئول انتشارات چتر دانش
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مقدمه

کتاب حاضر باعنوان قانون خدمت وظیفه عمومی مشتمل بر 
84 ماده و7 ماده مکرر است که بر اساس قانون اصالح موادی 
آبان  وظیفه عمومی مصوب 1363،مصوب 22  قانون خدمت  از 
1390 مجلس شورای اسالمی تنظیم وآخرین اصالحات والحاقات 

در آن درج گردیده است.
الزم به ذکر است عبارت یا عباراتی که در داخل } { عنوان 
درج  بیشتر  توضیحات  برای  وصرفاَ  نبوده  قانون  متن  در  شده 

گردیده است.
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قانون خدمت وظیفه عمومی
 مصوب 1363/7/29  

با آخرین اصالحات والحاقات

 فصل اول: کلیات
 ماده 1- دفاع از استقالل و تمامیت ارضی و نظام جمهوری 
اسالمی ایران و جان و مال و ناموس مردم وظیفه دینی و ملی 
هر فرد ایرانی است و در اجرای این وظیفه کلیه اتباع ذکور دولت 
عمومی  وظیفه  انجام خدمت  به  مکلف  ایران  اسالمی  جمهوری 
خدمت  فرد  مشمول  وهیچ  می باشند  قانون  این  مقررات  برابر 
وظیفه عمومی را جز در موارد مصرحه در این قانون نمی توان از 

خدمت معاف کرد.
بسیج  واحد  اساسی  قانون  اصل 151  با  توجه  با   تبصره 1- 
مستضعفین سپاه پاسداران انقالب اسالمی موظف است در اسرع 
اسالمی  دولت جمهوری  اناث  اتباع  آموزش نظامی  امکانات  وقت 
ایران را با رعایت کلیه موازین شرعی فراهم نماید. این آموزش 

برای اناث الزامی نیست.
با همکاری  است  موظف  پرورش  آموزش   تبصره 2-  وزارت 
واحد بسیج مستضعفین سپاه پاسداران آموزش هایی را که زمینه 
برنامه های  در  اسالمی  موازین   طبق  است  دفاعی  آمادگی  ساز 
آموزش مقاطع تحصیلی راهنمایی و دبیرستان پیش بینی نماید. 
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اولویت  نظامی دانش آموزان  امرآموزش  معلمان واجد شرایط در 
غیر  دفاع  درزمینه های  دختران،  برای  الزامی  آموزش   دارند.این 
ظرف  حداکثر  تبصره  این  اجرایی  آیین نامه  بود.  خواهد  نظامی 
و  اسالمی  انقالب  پاسداران  وزارتین  سپاه  توسط  ماه  سه  مدت 

آموزش و پرورش تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
زیر  به شرح  اختصاری  قانون عبارت  این  ماده 1 مکرر- در 

جایگزین عناوین کامل آنها می گردد:
1- فرماندهی کل به جای مقام معظم فرماندهی کل قوا

2- ستادکل به جای ستادکل نیروهای مسلح
3- نیروهای مسلح به جای ستاد کل نیروهای مسلح، ارتش 
نیروی  اسالمی،  انقالب  پاسداران  ایران، سپاه  اسالمی  جمهوری 
انتظامی جمهوری اسالمی ایران و سازمانهای وابسته، وزارت دفاع 

و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان های تابعه
4- ارتش به جای ارتش جمهوری اسالمی ایران
5- سپاه به جای سپاه پاسداران انقالب اسالمی

نیروهای  پشتیبانی  و  دفاع  وزارت  جای  به  دفاع  وزارت   -6
مسلح

7- وزارت علوم به جای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 
8- وزارت بهداشت به جای وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

پزشکی
9- سازمان به جای سازمان وظیفه عمومی

داران  درجه  وظیفه،  افسران  جای  به  وظیفه  کارکنان   -10
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وظیفه و سربازان عادی وظیفه
 ماده 2- هر فرد ذکور ایرانی در ماهی که طی آن ماه به سن 
هجده سال تمام می رسد مشمول مقررات خدمت وظیفه عمومی 

است.
خدمت  قانون  درشمول  که  است  کسی  مشمول  تبصره- 

وظیفه عمومی قرارگیرد.
 ماده 3- سن مشموالن و افراد تحت تکفل از لحاظ خدمت 
وظیفه و یا معافیت از آن تابع مندرجات اولیه اولین شناسنامه 
بوده وهرگونه تغییری که  بعداً به عمل آمده باشد ازلحاظ وظیفه 

عمومی معتبرنخواهد بود.
اعتبار  قانون حفظ  بر مبناء ماده واحده   تبصره- تغییر سن 
اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها مصوب 1367/11/2، فقط 

درباره خود مشمولین معتبر است.
 ماده 4- خدمت وظیفه عمومی 30 سال است و مراحل آن 

برای کلیه مشموالن به شرح زیراست:
 الف- مدت خدمت دوره ضرورت )24( ماه است و در صورتی  
که مشموالن مازاد و یا کمتر از تعداد مورد نیاز باشد ستادکل 
با کسب اجازه از فرماندهی  کل آن را به کمتر یا بیشتر از مدت 

دوره ضرورت تغییر می دهد.
ب- دوره احتیاط 8 سال.

ج- دوره ذخیره اول 10 سال.

 د- دوره ذخیره دوم 10 سال.
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 تبصره 1- تاریخ شروع و پایان خدمت در مراحل احتیاط و 
ذخیره از تاریخ پایان خدمت دوره ضرورت محاسبه می گردد و 
در هر حال تاریخ خاتمه  آن از سن 50 سالگی تجاوزنخواهد کرد.

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

 ماده 5- کلیه مشمولین قادر به خدمت و بالمانع، به خدمت 
آموزشهای  گرفتن  فرا  از  پس  و  می شوند  اعزام  ضرورت  دوره 
را  ضرورت  دوره  خدمت  بقیه  خدمت،  ابتداء  در  الزم  نظامی 
مشمولین  بندی  سهمیه  و  تقدم  ترتیب  تعیین  می دهند.  انجام 
وظیفه بین هر یک از نیروهای مسلح، توسط ستاد کل با تصویب 

فرماندهی کل صورت می گیرد.
مسلح  نیروهای  از  یک  هر  سهمیه  تأمین  نحوه   -1 تبصره 
که  می شود  انجام  کمیسیونی  وسیله  به  دوره،  هر  مشمولین  از 
تشکیل  سازمان  رئیس  ریاست  به  مزبور  نیروهای  نمایندگان  از 

می گردد.
تبصره 2- سپاه می تواند مشمولین مورد نیاز خود را در هر 
دارای  بسیجیان  بین  از  پذیرش سپاه،  دوره طبق ضوابط خاص 
برگه اعزام به خدمت به میزان سهمیه ای که ستاد کل تعیین 
می کند، انتخاب نموده و قبل از تاریخ اعزام آنان فهرست اسامی 
آنها را به واحدهای تابعه سازمان اعالم نماید. این مشمولین برای 

انجام خدمت وظیفه عمومی در اختیار سپاه قرار می گیرند.
متخصص  مشمولین  می توانند  مسلح  نیروهای   -3 تبصره 
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مورد نیاز خود را در سطح کارشناس و باالتر به میزان سهمیه ای 
که ستاد کل تعیین می کند به عنوان مشمول خاص از ستاد کل 

درخواست نمایند.
تبصره 4- مشمولین وظیفه از تاریخ اعزام از سوی واحدهای 
وظیفه عمومی ناجا به عنوان کارکنان وظیفه یگان تعیین  شده، 

محسوب می شوند.
بهداشتی  و  درمانی  انسانی،  نیروی  خدمت  قانون   -6  ماده 
الحاقیه ها و اصالحیه های  انقالب و  مصوب 1358/9/24 شورای 
بعدی آن بقاء و مشمولین  مذکور در آن قانون پس از طی دوره 
نیروهای  نیازمندیهای  تأمین  از  بعد  نظامی  مقدماتی  آموزش 
مسلح ادامه خدمت را تا 5 سال در وزارت بهداری انجام  می دهند.

 ماده 7- قانون معافیت فارغ التحصیالن مراکز تربیت معلم از 
خدمت وظیفه عمومی مصوب1358/2/27شورای انقالب ابقاء و 
مشمولین مذکور در آن  قانون پس از طی دوره آموزش مقدماتی 
پرورش  و  آموزش  را در  قانون  آن  بقیه خدمت مقرر در  نظامی 

انجام خواهند داد.
فارغ  است  موظف  پرورش  و  آموزش  وزارت   -1 تبصره 
التحصیالن تربیت معلم در مراکز آموزشی، از طریق سازمان آنان 
را به مراکز آموزشی نظامی برای طی دوره آموزش رزم مقدماتی 

اعزام نماید.
را  الزم  اعتبارات  ساله  همه  است  موظف  دولت   -2 تبصره 

برای آموزشهای فوق در اختیار سپاه قرار دهد.
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هواپیمائی  سازمان  به  قانون  این  تصویب  تاریخ  از   ماده 8- 
داده  اجازه  کشوری  هواپیمائی  تکنولوژی  دانشکده  و  کشوری 
ومرکز  دانشکده  این  فارغ التحصیالن  مشمول  بین  از  می شود 
آموزش فنون هوایی و همچنین فارغ التحصیالن مشمول رشته های 
هوا فضا، الکترونیک و مهندسی هواپیما که در سایر دانشگاهها و 
مؤسسات آموزش عالی برابر ضوابط وزارت فرهنگ و آموزش عالی 
استخدام  را  شرایط  واجد  داوطلبان  می باشند  تحصیل  مشغول 
نمایند.  مشموالن مذکور پس از گذراندن آموزش نظامی مربوطه 
و ایفای تعهد ده سال خدمت ازانجام خدمت دوره ضرورت معاف 

خواهند بود.
شرکت  آموزشی  چهارساله  دوره  9-  دانشجویان   ماده 
و  کش  نفت  ملی  شرکت  و  ایران  اسالمی  جمهوری  کشتیرانی 
سازمان بنادر و دریانوردی به شرط سپردن تعهد  و انجام ده سال 
خدمت درشرکت های مذکور پس از طی دوره آموزشی مقدماتی 
نیروی  ناوهای  عرشه  روی  بر  و  دریایی  نیروی  در  تخصصی  و 

دریایی از انجام بقیه خدمت دوره ضرورت معاف خواهند بود.1
امور زیر در مورد مشمولین وظیفه عمومی  انجام   ماده 10- 
مستلزم ارائه مدرک دال بر رسیدگی به وضع مشمولیت آنان از 
اداره وظیفه عمومی  می باشد و فتوکپی مدرک ارائه شده از جمله 

و  بنادر  سازمان  نام  تغییر  قانون  واحده  ماده  برابر  کشتیرانی  بنادر  سازمان  عبارت   -1
به  اسالمی  شورای  مجلس   1387/2/10 مصوب  دریانوردی  و  بنادر  سازمان  به  کشتیرانی 

سازمان بنادر و دریانوردی تغییر یافته است.
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منضمات ضروری پرونده متشکله می باشد:
 الف- شرکت در آزمایشات رانندگی و اخذ گواهینامه.

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

و وابسته به دولت و نهادهای قانونی.
و  اسالمی  شورای  مجلس  انتخابات  کاندیدا شدن جهت  ج- 

سایر شورا و انجمنهای قانونی.
تحصیلی  دوره های  پایان نامه  یا  گواهینامه  اصل  تحویل   د- 

دیپلم و باالتر ازوزارتخانه مربوطه.
ه- صدور پروانه کسب و اجازه اشتغال وعضویت درشرکتهای 

تعاونی.
 و- حذف گردید.

 ز- دریافت مستمری از سازمانهای دولتی و وابسته و نهادهای 
قانونی.

ح- استخدام به هر صورت ) رسمی، پیمانی، روزمزد و خرید 
خدمت( در وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و 

نهادهای قانونی و شرکتهای دولتی.
 تبصره 1- حذف گردید.

تبصره 2- ارزش و اعتبار مدارک دال بر رسیدگی به وضعیت 
ماده  این  موضوع  امور  تمام  یا  قسمتی  انجام  لحاظ  از  مشمول 

مطابق آیین نامه اجرائی مندرج در ماده )51( تعیین می شود.
از مقررات این ماده به محاکم قضائی  تبصره 3- متخلفین 
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پرداخت  اول  بار  برای  افراد  اینگونه  مجازات  می شوند،  معرفی 
هزینه ساالنه یک سرباز طبق قانون بودجه ساالنه و نرخ اعالمی 
از  انفصال  ماه  فوق، سه  بر جریمه  دوم عالوه  بار  و  است  دولت 

خدمت و برای بار سوم و باالتر انفصال از خدمات دولتی است.
لزوم  در صورت  همگانی  بسیج  و  زمان جنگ  در   -11  ماده 
کسانی که به علتی در زمان صلح از معافیت خدمت دوره ضرورت 
ومزایای  حقوق  از  و  احضار  خدمت  نیز به  نموده اند،  استفاده 

مشمولین دوره احتیاط هم طبقه خود استفاده خواهند نمود.
و  دولتی  مؤسسات  مستخدمینی  و  کارگران   -12  ماده 
دوره  به دولت که خدمت  وابسته  و سازمانهای  قانونی  نهادهای 
وظیفه عموی را انجام می دهد پس از پایان خدمت مجدداً به کار 
اولیه خود اشتغال خواهند یافت و کارفرما یا مسئولین مربوطه 

مکلفند آنان را به کاراولیه خود بگمارند.
 تبصره 1- در مورد مؤسسات خصوصی کارفرما یا مسئولین 
مربوطه در صورتی مکلفند آنان را به کار اولیه خود بگمارند که 

در قرارداد استخدام این  مسأله شرط شده باشد.
 تبصره 2- آیین نامه اجرایی این ماده توسط وزارتین کشور و 
کار و امور اجتماعی وسازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه 

و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
 ماده 13- افرادی که اعم از مشمول و غیرمشمول که با طی 
دوره دانشکده ها و آموزشگاههای نظامی و انتظامی برای خدمت 
در کادر ثابت استخدام شوند مدت تحصیل آنها  جزء خدمت دوره 
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ضرورت محسوب خواهد شد و اگر مدت تحصیل از دو سال کمتر 
تا دو سال  از دوره خدمت آنان به نسبت کسری خدمت  باشد، 

جزء خدمت دوره ضرورت محسوب می شود.
ثابت  کادر  آموزش  مراکز  محصلین  از  عده  آن   -1 تبصره 
نیروهای مسلح که قبل از پایان دوره آموزش مستعفی یا اخراج 
شوند، فقط از طی دوره آموزش نظامی معاف می شوند، لکن باید 
محصلین  که  صورتی  در  دهند.  انجام  را  ضرورت  دوره  خدمت 
به علت بیماری یا عدم صالحیت که ناشی از اعمال ارادی آنان 
ضرورت  دوره  خدمت  جزء  تحصیل  مدت  گردند،  برکنار  نباشد 

آنان محسوب می شود.
تبصره 2- افسران و درجه داران نیروهای مسلح، در صورتی 
که قبل از نیل به درجه به موجب مقررات استخدامی مربوط از 
خدمت مستعفی یا اخراج شوند، فقط از طی دوره آموزش نظامی 
معاف می شوند لکن باید خدمت دوره ضرورت را انجام دهند و 
اگر بعد از پایان دوره آموزش از خدمت مستعفی یا اخراج گردند و 
خدمت آنان از مدت دوره ضرورت کمتر باشد بقیه دوره ضرورت 

را انجام می دهند
 ماده 14- آن دسته از مشمولین و کارکنان وظیفه ای که به 
عنوان پایور اعم از نظامی و کارمند به استخدام نیروهای مسلح 
در می آیند با انجام شش سال خدمت پس از فراغت از تحصیل یا 
اتمام دوره آموزشی از انجام خدمت دوره ضرورت معاف می گردند. 
چنانچه قبل از خاتمه شش سال از خدمت رها گردند، در صورتی 
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به نسبت هر چهار ماه  نباشند،  قانونی  که مشمول معافیت های 
خدمت یک ماه از خدمت دوره ضرورت آنان کسر می شود.

کارکنان وظیفه که در  انجام شده  تبصره 1- مدت خدمت 
به  استخدام می شوند  کارمند رسمی  عنوان  به  ماده  این  اجرای 

همان میزان از مدت تعهد موضوع این ماده کسر می شود. 
تبصره 2- چنانچه کارمندان مذکور پس از اتمام شش سال 
پایان  کارت  از  رها شوند  از خدمت  عنوان  به هر  تعهد خدمتی 

خدمت دوره ضرورت برخوردار می گردند.
تبصره 3- در مناطق بد آب و هوا، مناطق مرزی و مناطق 
محروم که با تشخیص ستاد کل تعیین می شود مدت مذکور در 

این ماده به پنج سال تغییر می یابد.
 ماده 15- مشمولین و کارکنان وظیفه داوطلبی که با داشتن 
حداقل گواهینامه پنجم ابتدائی و سپردن پنج سال تعهد خدمت 
پیمانی  به صورت  کارمندی،  تعهد خدمت  یا شش سال  نظامی 
منزله  به  آنان  خدمت  می شوند،  استخدام  مسلح  نیروهای  در 
تعهد  پایان  از  و پس  تلقی می شود  انجام خدمت دوره ضرورت 
از کارت پایان خدمت برخوردار می گردند. در صورتی که قبل از 
خاتمه تعهد از خدمت مستعفی یا برکنار گردند، چنانچه مشمول 
معافیت های قانونی نباشند، خدمت دوره ضرورت به نسبت چهار 
ماه خدمت یک ماه از خدمت دوره ضرورت آنان محسوب می شود 
انجام می دهند، مگر  و بقیه خدمت دوره ضرورت را برابر قانون 
این که علت رهایی، بیماری یا عدم صالحیت ناشی از اعمال غیر 
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ارادی آنان به تشخیص هیأت بدوی سازمان مربوط باشد که در 
اینصورت مدت تعهد انجام شده به نسبت از مدت خدمت دوره 

ضرورت کسر می گردد.
تبصره 1- طی دوره آموزش نظامی برای کلیه کارمندان اعم 

از رسمی و پیمانی الزامی است.
کارشناسی  دارندگان مدرک  پیمانی  تعهد  تبصره 2- مدت 

)لیسانس( و باالتر یک سال کمتر است.
تبصره 3- میزان سهمیه کارکنان پیمانی هر یک از نیروهای 

مسلح از سوی ستاد کل تعیین و ابالغ می گردد.
تبصره 4- چنانچه مشموِل مستعفی بیش از نیمی از مدت 
تعهد خود را سپری کرده باشد برای ادامه خدمت دوره ضرورت 
نیازی به طی دوره آموزش مجدد ندارد و به ازاء هر سال خدمت 

چهارماه از مدت خدمت ضرورت او کسر می شود.
ضرورت  دوره  خدمت  وارد  که  مشموالنی  کلیه   -16  ماده 
به  نسبت  مسلح  نیروهای  انضباطی  نامه  آیین  طبق  می شوند 
ومقام  اساسی  قانون  و  اسالمی  نظام جمهوری  و  اسالمی  انقالب 
رهبری ) فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران( 

سوگند وفاداری یاد خواهند کرد.

 فصل دوم: احضار برای دوره ضرورت
 ماده 17- حذف گردید.
 ماده 18- حذف گردید.
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 ماده 19- کسانی که به سن هجده سال تمام می رسند، پس 
از انتشار آگهی  احضار، موظفند ظرف شش ماه خود را به سازمان 
ماه  شش  ظرف  حداکثر  است،  مکلف  سازمان  و  نمایند  معرفی 
تکلیف مشمولین وظیفه را تعیین نماید و آنها را به خدمت اعزام 

یا برابر مقررات از خدمت دوره ضرورت معاف کند.
تبصره 1- مشموالن مقیم خارج از کشور، باید به نمایندگی 
کشور  در  ایران  اسالمی  جمهوری  دولت  سیاسی  یا  کنسولی 
محل اقامت خود و در صورت نبود آن، به نزدیکترین نمایندگی 
کنسولی یا سیاسی دولت جمهوری اسالمی ایران مراجعه نمایند.

تبصره 2- آن دسته از مشمولینی که جهت اعزام به خدمت 
معاذیر دارند و نمی توانند در موعد مقرر به خدمت اعزام شوند، 
به  که  دستورالعملی  اساس  بر  سال  یک  حداکثرتا  آنان  اعزام 
پیشنهاد سازمان و تأیید ستاد کل تهیه می شود به تعویق می افتد.

صورت  است  مکلف  کشور  احوال  ثبت  سازمان   -20  ماده 
اسامی متولدین ذکور شهرستانها و بخشهایی را که در سال بعد 
باید به وضع مشمولیت آنها رسیدگی شود به تفکیک هر ماهه به 

سازمان وظیفه عمومی تسلیم کند.

 فصل سوم: رسیدگی
 ماده 21- حوزه های وظیفه عمومی تهران و مراجعی که در 
امور  به  رسیدگی  مسئول  وبخشها  شهرستانها  مراکز  از  یک  هر 
وظیفه عمومی محل  می باشند زیر نظر نیروی انتظامی جمهوری 



نشر چتر دانش/ قانون خدمت وظیفه عمومی با آخرین اصالحات و الحاقات 18

اسالمی ایران انجام وظیفه خواهند نمود.
کلیه  است  موظف  عمومی  وظیفه  سازمان  رئیس   تبصره- 
به  نحوی  به  که  را  واطالعیه هایی  بخشنامه ها  و  دستورالعمل ها 
نیروهای نظامی و انتظامی  ومراجع قضایی مرتبط باشند و امور 
وزارت  نمایندگان  شرکت  با  که  شورایی  در  را  مربوطه  اجرایی 
عالی  دیوان  نمایندگی  دادیار به  یک  و  مسلح  نیروهای  کشور، 
می شود،  تشکیل  عمومی  وظیفه  اداره  رییس  نظر  زیر  کشور 

هماهنگ نماید.
 ماده 22- نمایندگان کنسولی دولت جمهوری اسالمی ایران 
در کشورهای خارج از مسئول اجرای مقررات قانون وظیفه عمومی 
و  می باشند  خود  مأموریت  حوزه های  مشموالن مقیم  به  نسبت 
موظفند به وضع مشمولیت آنان رسیدگی کرده و نتیجه اقدامات 

را از طریق وزارت امور خارجه به سازمان اعالم دارند.
 ماده 23- حذف گردید.

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

رسیدگی می شود:
 الف- بخشدار محل یا نماینده او.

ب- رییس سازمان وظیفه عمومی محل یا نماینده او.
ج- نماینده دادستان شهرستان و در صورت نبودن دادسرا و 

وجود دادگاه صلح، نماینده دادگاه.
 د- نماینده سپاه پاسداران محل.
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ه- یک نفر از نمایندگان شورای اسالمی شهرستان یا شورای 
اسالمی بخش یا شهر به معرفی شورای مربوطه.

او  بستگان  از  افرادی  یا  مشمول  که  صورتی  در   ماده 25- 
نمایند  ادعا  هستند  خود  به  نسبت  مشمول  کفالت  مدعی  که 
اعضای  از  یک  هر  همچنین  تضییع شده است  آنان  از  که حقی 
هیأت رسیدگی و یا فرمانده رده سازمانی باالبر و یا رییس اداره 
رأی   به  موجه  دلیل  ذکر  با  می توانند  عمومی  وظیفه  ]سازمان[ 
در  مشمول  پرونده  و  نمایند  اعتراض  رسیدگی  هیأت  از  صادره 
هیأت رسیدگی تجدید نظر مطرح و رأی هیأت مزبور به استثنای 
قابل  غیر  و  قطعی  قانون  این   ]28[   29 ماده  با  منطبق  موارد 
به  مشمول  اعزام  مانع  سربازی  رأی  به  است.  اعتراض  اعتراض 

خدمت وظیفه نمی باشد.
وظیفه  سازمان  در  نظر  تجدید  رسیدگی  هیأت   -26  ماده 
ژاندارمری  مستقل  وگردانهای  هنگها  مراکز  و  تهران  عمومی 
زیر  اشخاص  با شرکت  عمومی شهرستان ها[  وظیفه  ]واحدهای 

تشکیل  می شود:
 الف- فرماندار یا معاون او.

یا  سازمان  رییس  تهران  عمومی  وظیفه  سازمان  در  ب- 
جانشین او، در هنگ ها و گردانها مستقل ژاندارمری ]واحدهای 
وظیفه عمومی شهرستان ها[ فرمانده هنگ یا گردان مستقل یا 

معاون آنها. ]فرمانده انتظامی شهرستان یا معاون او[
ج- دادستان شهرستان یا یکی از دادیاران.
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 د- فرمانده سپاه شهرستان یا قائم مقام وی.
ه- یک نفر به انتخاب شورای اسالمی شهرستان مربوطه.

 ماده 27- در مورد مواد 24 و 26 تشکیل جلسات با دو سوم 
اعضاء و تصویب با اکثریت مطلق آراء اعضاء خواهد بود.

 ماده 28- در صورتی که حداکثر ظرف 5 سال از تاریخ صدور 
رأی هیأت تجدید نظر معلوم شود که نظر هیأت رسیدگی تجدید 
نظر منطبق با اصول و قوانین جاری نبوده و اهمیت آن به حدی 
باشد که در وضع مشمول مؤثر باشد پرونده به وسیله رییس اداره 
وظیفه عمومی به یکی از هیأت های رسیدگی  تجدید نظر ارجاع 

خواهد شد و نظر این هیأت قطعی والزم االجرا است.
دوره  خدمت  انجام  حین  در  که  صورتی  در   -29  ماده 
کفالت  ادعای  او  تکفل  از کسان تحت  یکی  یا  ضرورت مشمول 
کند فرماندهان و رؤسای مربوطه  مکلفند مراتب را به حوزه های 
اعزام  عمومی[  وظیفه  ]واحدهای  گروهانهای  یا  عمومی  وظیفه 
 کننده مشارالیه اعالم دارند که در اسرع وقت وضع مشمول در 

هیأت رسیدگی مطرح و تصمیم مقتضی اتخاذ شود.
 ماده 30- به ادعای کفالت مشموالنی رسیدگی می شود که 
غیبت نداشته باشند مگر این که در موقع احضار و در طول مدت 
غیبت و حین رسیدگی  حائز شروط معافیت کفالت بوده باشند 
که در این صورت این قبیل مشموالن از معافیت کفالت استفاده 

خواهند کرد ) بادر نظر گرفتن ماده 55(.
 تبصره- رئیس سازمان یا نماینده او در صورتی که دالیل و 
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