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  ۱۳۶۳قاونن خدمت وظیفه عمویم مصوب 

  فصل اول: کلیات
ههر  یو مله ینهیفهه دیران و جان و مال و ناموس مردم وظیا یاسالم یو نظام جمهور  یت ارضیدفاع از استقالل و تمام .۱ماده  

برابر  یفه عمومیلف به انجام خدمت وظکران میا یاسالم یور دولت جمهور که اتباع ذیلکفه ین وظیا یاجرا است و در یرانیفرد ا
تهوان از خهدمت  ین قهانون نمیهرا جز در موارد مصهرحه در ا یفه عمومیمشمول خدمت وظ چ فردیباشند و ه یقانون من یمقررات ا

 رد. کمعاف 

موظهف اسهت در اسهرع  یب اسهالمن سپاه پاسهداران انقهالیج مستضعفیواحد بس قانون اساسی ۱۵۱با توجه با اصل  .۱تبصره  
ن آمهوزش یهد. ایهفهراهم نما ین شرعیه مواز یلکت یران را با رعایا یاسالم یاتباع اناث دولت جمهور  ینظام انات آموزشکوقت ام

 ست. ین یالزام اناث یبرا

اسهت  یدفهاع ینهه سهاز آمهادگیه زمکهرا  ییمسلح آموزشها یروهاین یار کوزارت آموزش و پرورش موظف است با هم .۲تبصره 
دختهران  ین آمهوزش بهرایهد. اینما ینیش بیرستان پیو دب ییراهنما یلیمقاطع تحص یآموزش یها در برنامه ین اسالمیطبق مواز 
 خواهد بود.  یر نظامیدفاع غ یها نهیتنها در زم

 د: گرد میامل آنها کن ین عناویگز یر جایبه شرح ز  ین قانون عبارت اختصار یدر ا .مکرر۱ماده

 ل قوا ک یمقام معظم فرمانده یل به جاک یفرمانده .۱

 مسلح  یروهایل نکستاد  یل به جاکستاد  .۲

 یرو یه، نیران، سهپاه پاسهداران انقهالب اسهالمیها یاسالم یمسلح، ارتش جمهور  یروهایل نکستاد  یمسلح به جا یروهاین .۳
 تابعه  یمسلح و سازمانها یروهاین یبانیوابسته، وزارت دفاع و پشت یران و سازمانهایا یاسالم یجمهور  یانتظام

 ران یا یاسالم یارتش جمهور  یارتش به جا .۴

  یسپاه پاسداران انقالب اسالم یسپاه به جا .۵

 مسلح  یروهاین یبانیوزارت دفاع و پشت یوزارت دفاع به جا .۶
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  یقات و فناور یوزارت علوم، تحق یوزارت علوم به جا .۷

  کیوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزش یوزارت بهداشت به جا .۸

  یفه عمومیسازمان وظ یسازمان به جا .۹

 فه یوظ یفه و سربازان عادیفه، درجه داران وظیافسران وظ یفه به جاینان وظکار ک .۱۰

 یفهه عمهومیرسد مشهمول مقهررات خهدمت وظ یآن ماه به سن هجده سال تمام م یه طک یدر ماه یرانیور اکهر فرد ذ .۲ماده 
 است. 

 رد. یگ قرار یفه عمومیه درشمول قانون خدمت وظکاست  یسکمشمول  .تبصره

ن شناسهنامه بهوده و یه اولیت از آن تابع مندرجات اولیا معافیفه و یفل از لحاظ خدمت وظکسن مشموالن و افراد تحت ت .۳ماده  
 معتبر نخواهد بود.  یفه عمومیبعدًا به عمل آمده باشد از لحاظ وظ هک یر ییهر گونه تغ

، فقه  ۱۳۶۷/  ۱۱/  ۲از تزلهزل آنهها مصهوب یر یو جلهوگ یر سن بر مبناء ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلییتغ .تبصره
 ن معتبر است. یدرباره خود مشمول

 ر است: یه مشموالن به شرح ز یلک یسال است و مراحل آن برا ۳۰ یفه عمومیخدمت وظ .۴ماده  

سب کل با کاز باشد ستاد یمتر از تعداد مورد نکا یه مشموالن مازاد و ک  یماه است و درصورت (۲۴مدت خدمت دوره ضرورت ) .الف
 دهد.   یر مییشتر از مدت دوره ضرورت تغیا بیمتر کل آن را به ک  یاجازه از فرمانده

 سال.  ۸اط یدوره احت .ب

 سال.  ۱۰ره اول یدوره ذخ .ج

 سال.  ۱۰ره دوم یدوره ذخ .د 

د و در ههر گهرد میان خدمت دوره ضهرورت محاسهبه یخ پایره از تار یاط و ذخیان خدمت در مراحل احتیخ شروع و پایتار  .۱تبصره  
 رد. کتجاوز نخواهد  یسالگ ۵۰آن از سن   خ خاتمهیحال تار 

 ز احضار شوند. ین یسالگ سن شصت ن قانون تاین است افراد مشمول اکمم یج همگانیدر مواقع ضرورت و بس .۲تبصره  

 ینظهام یو پس از فهرا گهرفتن آموزشهها شوند مین قادر به خدمت و بالمانع، به خدمت دوره ضرورت اعزام یه مشمولیلک .۵ماده 
 دهند.  یه خدمت دوره ضرورت را انجام میالزم در ابتداء خدمت، بق

ل که یب فرمانهدهیل بها تصهوکهمسلح، توس  سهتاد  یروهایاز ن یکن هر یفه بین وظیمشمول یبند   هیب تقدم و سهمین ترتییتع
 رد. یگ یصورت م
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ه از که شهود میانجهام  یون.یهسیمکله ین ههر دوره، بهه وسهیمسلح از مشهمول یروهایاز ن یکه هر ین سهمینحوه تأم .۱تبصره 
 د. گرد میل کیس سازمان تشیاست رئیمزبور به ر  یروهایندگان نینما

برگهه  یان دارایجین بسهیرش سپاه، از بهیاز خود را در هر دوره طبق ضواب  خاص پذین مورد نیتواند مشمول یسپاه م .۲تبصره 
آنها را به  یخ اعزام آنان فهرست اسامیند، انتخاب نموده و قبل از تار یکن مییل تعکه ستاد ک یه ایزان سهمیاعزام به خدمت به م

 رند. یگ یار سپاه قرار میدر اخت یفه عمومیانجام خدمت وظ ین براین مشمولید. ایتابعه سازمان اعالم نما یواحدها

ه که یه ایزان سههمیهارشناس و باالتر بهه مکاز خود را در سطح ین متخصص مورد نیتوانند مشمولیمسلح م یروهاین .۳تبصره 
 ند. یل درخواست نماکند به عنوان مشمول خاص از ستاد یکن مییل تعکستاد 

شهده،  نییگهان تعیفهه ینهان وظکار کناجا بهه عنهوان  یفه عمومیوظ یواحدها یخ اعزام از سو یفه از تار ین وظیمشمول .۴تبصره
 شوند.  یمحسوب م

 یبعد  یها هیها و اصالح هیانقالب و الحاق یشورا ۵۸.۹.۲۴مصوب  یو بهداشت ی، درمانیانسان یرو یقانون خدمت ن .۶ماده  
مسهلح ادامهه  یروهاین یهایازمندین نیبعد از تأم ینظام یدوره آموزش مقدمات یاز طور در آن قانون پس کمذ نیآن بقاء و مشمول

 دهند.  یم انجام یسال در وزارت بهدار  ۵خدمت را تا 

انقهالب ابقهاء و  یشورا ۵۸.۲.۲۷مصوب  یفه عمومیت معلم از خدمت وظیز تربکالن مرا یالتحص ت فارغیقانون معاف .۷ماده  
ه خدمت مقرر در آن قانون را در آموزش و پرورش انجام یبق ینظام یدوره آموزش مقدمات یقانون پس از ط آنور در کن مذیمشمول

 خواهند داد. 

ق سهازمان آنهان را بهه یه، از طر یز آموزشهکهت معلم در مرا یالن تربیوزارت آموزش و پرورش موظف است فارغ التحص .۱تبصره 
 د. یاعزام نما یدوره آموزش رزم مقدمات یط یبرا ینظام یز آموزشکمرا 

 ار سپاه قرار دهد. یفوق در اخت یآموزشها یدولت موظف است همه ساله اعتبارات الزم را برا .۲تبصره 

از  شهود میاجازه داده  یشور ک یمائیهواپ ینولوژ کده تکو دانش یشور ک یمائین قانون به سازمان هواپیب ایخ تصویاز تار  .۸ماده 
هوا فضا،  یها الن مشمول رشتهیالتحص ن فارغیو همچن ییز آموزش فنون هواکده و مر کن دانشیمشمول ا النیالتحص فارغن یب
 یبرابهر ضهواب  وزارت فرهنه  و آمهوزش عهال یدانشهگاهها و مسسسهات آمهوزش عهال ریه در ساکما یهواپ یو مهندس یکترونکال

مربوطهه و  یور پس از گذراندن آموزش نظهامکمشموالن مذ  ند.یاستخدام نما  را یباشند داوطلبان واجد شرا یل میمشغول تحص
 تعهد ده سال خدمت از انجام خدمت دورۀ ضرورت معاف خواهند بود.  یفایا

سهال  ۱۰ران به شرط سهپردن تعههد و انجهام یا یاسالم یجمهور  یرانیشتکت کشر  یان دوره چهارساله آموزشیدانشجو .۹ماده 
از  ییایهدر  یرو یهن یعرشهه ناوهها یو بهر رو  ییایهدر  یرو یدر ن یو تخصص یدوره آموزش مقدمات یپس از ط تکن شر یخدمت در ا

 خواهند بود.   ه خدمت دوره ضرورت معافیانجام بق
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ت آنهان از اداره یبهه وضهع مشهمول یدگیدال بر رس کمستلزم ارائه مدر  یفه عمومین وظیر در مورد مشمولیانجام امور ز  .۱۰ماده  
 باشد:  یله مکپرونده متش یارائه شده از جمله منضمات ضرور  کمدر  یپکباشد و فتو  یم یفه عمومیوظ

 نامه. یو اخذ گواه یشات رانندگیت در آزماکشر  .الف 

و  یها و مسسسهات دولته ها و وزارتخانههکق بانین از طر کو مس یو دامدار  یو صنعت یشاورز ک یهاکمکافت هر گونه وام و یدر  .ب
 . یقانون ینهادها وابسته به دولت و

 . یقانون یر شورا و انجمنهایو سا یاسالم یدا شدن جهت انتخابات مجلس شورایاندک .ج

 پلم و باالتر از وزارتخانه مربوطه. ید یلیتحص دوره هاینامه  انیا پاینامه یل اصل گواهیتحو .د 

 . یتعاون یتهاکت در شر یسب و اجازه اشتغال و عضوکصدور پروانه  .ه

 . یقانون یو وابسته و نهادها یدولت یاز سازمانها یافت مستمر یدر  .ز 

و وابسهته بهه دولهت و  یها و مسسسهات دولته د خهدمت( در وزارتخانههیه، روزمهزد و خر یمهانی، پیرسم استخدام به هر صورت ) .ح
 . یدولت یتهاکشر  و یقانون ینهادها

 است.  یباشد، به قوت خود باق یمشمول م یت خدمتین منوط به روشن شدن وضعیقوانگر یه در دک یر امور یسا .۱تبصره  

ن ماده مطابق یا تمام امور موضوع ای یت مشمول از لحاظ انجام قسمتیبه وضع یدگیدال بر رس کارزش و اعتبار مدار  .۲تبصره 
 .شود مین ییتع( ۵۱مندرج در ماده ) ینامه اجرائ ن ییآ

نهه یبهار اول پرداخهت هز  ینگونه افراد برای، مجازات اشوند می یمعرف یم قضائکن ماده به محا یاز مقررات ان یمتخلف .۳تبصره 
مه فوق، سه ماه انفصال از خدمت یدولت است و بار دوم عالوه بر جر  یسرباز طبق قانون بودجه ساالنه و نرخ اعالم یکساالنه 

 است. یبار سوم و باالتر انفصال از خدمات دولت یو برا

ت خهدمت دوره ضهرورت یهدر زمهان صهلح از معاف یه بهه علتهک یسانکدر صورت لزوم  یج همگانیدر زمان جن  و بس .۱۱ماده  
 اط هم طبقه خود استفاده خواهند نمود. ین دوره احتیمشمول یایبه خدمت احضار و از حقوق و مزا زیاند، ن استفاده نموده

فهه یه خهدمت دوره وظکهوابسهته بهه دولهت  یو سهازمانها یقهانون یو نهادها یمسسسات دولت ینیارگران و مستخدمک .۱۲ماده  
لفنهد کن مربوطهه میا مسهوولیارفرما کافت و یه خود اشتغال خواهند یار اولکان خدمت مجددًا به یپس از پا دهد یرا انجام م یعمو 

 ه خود بگمارند. یار اولکآنان را به 

ه در کهه خهود بگمارنهد یهار اولکهلفند آنان را به کم ین مربوطه در صورتیا مسوولیارفرما ک یخصوصدر مورد مسسسات  .۱تبصره  
 مسأله شرط شده باشد.   نیقرارداد استخدام ا

ه و یهشور تهک یو استخدام یو سازمان امور ادار  یار و امور اجتماعکشور و کن ین ماده توس  وزارتیا یینامه اجرا نییآ .۲تبصره  
 د. یران خواهد رسیوز  أتیه بیبه تصو
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خهدمت در  یبهرا یو انتظهام ینظهام یها و آموزشگاهها دهکدوره دانش یرمشمول با طیه اعم از مشمول و غک یافراد .۱۳ماده 
متهر کل از دو سهال یجزء خدمت دوره ضرورت محسوب خواهد شد و اگر مدت تحص ل آنهایادر ثابت استخدام شوند مدت تحصک

 .شود میخدمت دوره ضرورت محسوب  خدمت تا دو سال جزء یسر کباشد، از دوره خدمت آنان به نسبت 

ا اخهراج شهوند، یه یان دوره آموزش مسهتعفیه قبل از پاکمسلح  یروهایادر ثابت نکز آموزش کن مرا یآن عده از محصل .۱تبصره 
ن بهه علهت یه محصهلیکدوره ضهرورت را انجهام دهنهد. درصهورتد خدمت ین باک، لشوند میمعاف  یدوره آموزش نظام یفق  از ط

ل جزء خدمت دوره ضرورت آنان محسوب ینار گردند، مدت تحصکآنان نباشد بر  یاز اعمال اراد یه ناشکت یا عدم صالحی یمار یب
 .شود می

مربهوط از  یاسهتخدام ل بهه درجهه بهه موجهب مقهرراتیهه قبهل از نیکمسلح، در صورت یروهایافسران و درجه داران ن .۲تبصره 
د خدمت دوره ضهرورت را انجهام دهنهد و ین باکشوند ل  یمعاف م یدوره آموزش نظام یا اخراج شوند، فق  از طی یخدمت مستعف

ه دوره ضهرورت یهمتر باشد بقکا اخراج گردند و خدمت آنان از مدت دوره ضرورت ی یان دوره آموزش از خدمت مستعفیاگر بعد از پا
 ند. ده یرا انجام م

مسهلح در  یروههایارمند بهه اسهتخدام نکو  یور اعم از نظامیه به عنوان پاک یا فهینان وظکار کن و یآن دسته از مشمول .۱۴ماده 
نهد. گرد میاز انجهام خهدمت دوره ضهرورت معهاف  یا اتمام دوره آموزشهیل یند با انجام ششسال خدمت پس از فراغت از تحصیآیم

نباشهند، بهه نسهبت ههر چههار مهاه  یقهانون یتهایه مشمول معافیکاز خدمت رها گردند، درصورتسال  چنانچه قبل از خاتمه شش
 . شود میسر کماه از خدمت دوره ضرورت آنان  یکخدمت 

شهوند بهه همهان  یاستخدام م یارمند رسمکن ماده به عنوان یا یه در اجراکفه ینان وظکار کمدت خدمت انجام شده  .۱تبصره 
 شود.  یسر مکن ماده یموضوع ازان از مدت تعهد یم

ان خهدمت یارت پاکبه هر عنوان از خدمت رها شوند از  یور پس از اتمام شش سال تعهد خدمتکارمندان مذکچنانچه  .۲تبصره 
 گردند. یدوره ضرورت برخوردار م

مهدت مهذکور در ایهن  شود میدر مناطق بد آب و هوا، مناطق مرزی و مناطق محروم که با تشخیص ستاد کل تعیین  .۳تبصره 
 . یابد ماده به پنج سال تغییر می

و سهپردن پهنج سهال تعههد خهدمت  ینامه پنجم ابتهدائیه با داشتن حداقل گواهک یفه داوطلبینان وظکار کن و یمشمول .۱۵ماده
شوند، خدمت آنان به منزله انجهام  یمسلح استخدام م یروهایدر ن یمانیصورت پ ، بهیارمند کا شش سال تعهد خدمت ی ینظام

ه قبل از خاتمه تعهد ک یند. در صورتگرد میان خدمت برخوردار یارت پاکان تعهد از یشود و پس از پا یم یخدمت دوره ضرورت تلق
نباشند، خدمت دوره ضرورت به نسهبت چههار مهاه خهدمت  یقانون یتهاینار گردند، چنانچه مشمول معافکا بر ی یاز خدمت مستعف

ه علت کن یدهند، مگر ا یه خدمت دوره ضرورت را برابر قانون انجام میو بق شود میماه از خدمت دوره ضرورت آنان محسوب  کی
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نصهورت یه در اکهسازمان مربوط باشهد  یأت بدو یص هیآنان به تشخ یر ارادیاز اعمال غ یت ناشیا عدم صالحی یمار ی، بییرها
 د. گرد میسر کمدت تعهد انجام شده به نسبت از مدت خدمت دوره ضرورت 

 است.  یالزام یمانیو پ یارمندان اعم از رسمکه یلک یبرا یدوره آموزش نظام یط .۱تبصره 

 متر است. کسال  یکسانس( و باالتر ی)ل یارشناسک کدارندگان مدر  یمانیمدت تعهد پ .۲تبصره 

 گردد. ین و ابالغ مییل تعکستاد  یمسلح از سو  یروهایاز ن یکهر  یمانینان پکار که یسهمزان یم .۳تبصره 

 یاز یهادامه خدمت دوره ضرورت ن یرده باشد براک یاز مدت تعهد خود را سپر  یمیش از نیب یچنانچه مشموِل مستعف .۴تبصره 
 . شود میسر کدوره آموزش مجدد ندارد و به ازاء هر سال خدمت چهارماه از مدت خدمت ضرورت او  یبه ط

مسهلح نسهبت بهه انقهالب  یروههاین ین نامهه انضهباطییطبق آ شوند میه وارد خدمت دوره ضرورت ک یه مشموالنیلک .۱۶ماده  
ران( سوگند یا یاسالم یمسلح جمهور  یروهایل نک یفرمانده ) یو مقام رهبر  یو قانون اساس یاسالم یجمهور  و نظام یاسالم
 رد. کاد خواهند ی یوفادار 

 فصل دوم: احضار برای دوره ضرورت  
گهیه به سن هجده سال تمام مک یسانک .۱۹ماده  احضار، موظفند ظرف شش مهاه خهود را بهه سهازمان   یرسند، پس از انتشار آ

ا یهد و آنها را به خهدمت اعهزام ین نماییفه را تعین وظیف مشمولیلکماه ت ثر ظرف ششکحدا لف است، کند و سازمان مینما یمعرف
 ند. کبرابر مقررات از خدمت دوره ضرورت معاف 

شهور محهل کران در یها یاسهالم یدولهت جمههور  یاسیا سی ینسولک یندگید به نمایشور، باکم خارج از یمشموالن مق .۱تبصره 
 ند. یران مراجعه نمایا یاسالم یدولت جمهور  یاسیا سی ینسولک یندگین نمایتر یکآن، به نزداقامت خود و در صورت نبود 

آن دسته از مشمولینی که جهت اعزام به خدمت معاذیر دارند و نمیتوانند در موعد مقرر به خدمت اعزام شوند، اعهزام  .۲تبصره 
  افتد. به تعویق می شود میتا یک سال بر اساس دستورالعملی که به پیشنهاد سازمان و تأیید ستاد کل تهیه  آنان حداکثر

د بهه یهه در سال بعهد باکرا  ییور شهرستانها و بخشهاکن ذیمتولد یلف است صورت اسامکشور مکسازمان ثبت احوال  .۲۰ماده 
 ند. کم یتسل یفه عمومیهر ماهه به سازمان وظ کیکشود به تف یدگیت آنها رسیوضع مشمول

 فصل سوم: رسیدگی  
فه یبه امور وظ یدگیز شهرستانها و بخشها مسوول رسکاز مرا  یکه در هر ک یتهران و مراجع یفه عمومیوظ یها حوزه .۲۱ماده  

 فه خواهند نمود. یران انجام وظیا یاسالم یجمهور  یانتظام یرو یر نظر نیباشند ز  یم محل یعموم

 یروههایبهه ن یه به نحو کرا  ییها هیها و اطالع ها و بخشنامه ه دستورالعملیلکموظف است  یفه عمومیس اداره وظییر  .تبصره
 یروهایشور، نکندگان وزارت یت نماکه با شر ک ییمربوطه را در شورا ییمرتب  باشند و امور اجرا ییو مراجع قضا  یو انتظام ینظام
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 د. ی، هماهن  نماشود میل کیتش یفه عمومیس سازمان وظیر نظر رئیشور ز ک یوان عالید یندگیبه نما  اریداد یکمسلح و 

 یفه عمهومیمقررات قانون وظ یخارج از مسوول اجرا یشورهاکران در یا یاسالم یدولت جمهور  ینسولکندگان ینما .۲۲ماده  
جه اقهدامات را یرده و نتک یدگیت آنان رسیباشند و موظفند به وضع مشمول یت خود میمأمور  یها م حوزهیمق  نسبت به مشموالن

 ق وزارت امور خارجه به سازمان اعالم دارند. یاز طر 

 یدگیر رسیب از اشخاص ز کمر  یأتیز شهرستانها و بخشها توس  هکند در مرا یفل نماکت یه ادعاک یبه وضع مشموالن .۲۴ماده  
 :شود می

 نده او. ینماا یبخشدار محل  .الف 

 نده او. یا نمایمحل  یفه عمومیس سازمان وظییر  .ب

 نده دادگاه. ینده دادستان شهرستان و در صورت نبودن دادسرا و وجود دادگاه صلح، نماینما .ج

 نده سپاه پاسداران محل. ینما .د 

 مربوطه.  یشورا یمعرفا شهر به یبخش  یاسالم یا شورایشهرستان  یاسالم یندگان شوراینفر از نما یک .ه

از  یه حقهکهند یفالت مشمول نسبت به خود هستند ادعا نماک یه مدعکاز بستگان او  یا افرادیه مشمول ک یدر صورت .۲۵ماده  
 یفه عمهومیس اداره وظییا ر یباالبر و  یا فرمانده رده سازمانیو  یدگیأت رسیه یاز اعضا یکن هر یاست همچن ع شدهییآنان تض

د نظر مطرح یتجد یدگیأت رسیند و پرونده مشمول در هیاعتراض نما یدگیأت رسیصادره از ه یل موجه به رأیر دلکبا ذتوانند  یم
 ر قابل اعتراض است. یو غ ین قانون قطعیا ۲۹ موارد منطبق با ماده  یأت مزبور به استثنایه یو رأ

 باشد.  یفه نمیمانع اعزام مشمول به خدمت وظ یسرباز  یاعتراض به رأ 

ت کبها شهر  یمستقل ژانهدارمر  یز هنگها و گردانهاکتهران و مرا  یفه عمومید نظر در سازمان وظیتجد یدگیأت رسیه .۲۶ماده  
 : شود می لکیر تشیاشخاص ز 

 ا معاون او. یفرماندار  .الف 

ا یهفرمانهده هنه   یژانهدارمر  هها و گردانهها مسهتقل ن او، در هن یا جانشیس سازمان ییتهران ر  یفه عمومیدر سازمان وظ .ب
 آنها.   ا معاونیگردان مستقل 

 اران. یاز داد یکیا یدادستان شهرستان  .ج

 . یا قائم مقام و یفرمانده سپاه شهرستان  .د 

 شهرستان مربوطه.  یاسالم ینفر به انتخاب شورا یک .ه

 ت مطلق آراء اعضاء خواهد بود. یثر کب با ا یل جلسات با دو سوم اعضاء و تصوکیتش ۲۶و  ۲۴در مورد مواد  .۲۷ماده  
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د یهتجد یدگیأت رسهیهه نظهر هکد نظر معلوم شود یأت تجدیه یخ صدور رأیسال از تار  ۵ثر طرف که حدا ک یدر صورت .۲۸ماده  
اداره  سیهیله ر یه در وضع مشمول مسثر باشد پرونده به وسکباشد  یت آن به حد ینبوده و اهم ین جار یقوان نظر منطبق با اصول و

 االجرا است.  و الزم یأت قطعین هید نظر ارجاع خواهد شد و نظر ایتجد یدگیرس یها أتیاز ه یکیبه  یفه عمومیوظ

نهد کفالهت ک یفهل او ادعهاکسهان تحهت تکاز  یکهیا یهن انجهام خهدمت دوره ضهرورت مشهمول یه در حهک یدر صورت .۲۹ماده  
ه در کهه اعالم دارنهد یننده مشارالک اعزام یا گروهانهای یفه عمومیوظ یها حوزهلفند مراتب را به کم مربوطه یفرماندهان و رؤسا

 اتخاذ شود.  یم مقتضیتصم مطرح و یدگیأت رسیاسرع وقت وضع مشمول در ه

ه در موقهع احضهار و در طهول مهدت کهن یهبت نداشته باشند مگر ایه غک شود می یدگیرس یفالت مشموالنک یبه ادعا .۳۰ماده  
فالهت اسهتفاده کت یهل مشهموالن از معافیهن قبین صورت ایه در اکفالت بوده باشند کت یحائز شروط معاف یدگیرس نیبت و حیغ

  (.۵۵با در نظر گرفتن ماده  رد )کخواهند 

ت از خهدمت در پرونهده موجهود باشهد، یبر معاف  یمبن یمثبتها کل و مدار یه دال ک ینده او در صورتیا نمایس سازمان یرئ .تبصره
صهادر  یدگی، دسهتور رسهیبهت موجهه و یا در صورت غید و یسال دستور عدم اعزام مشمول را صادر نما یکثر کحدا  یتواند برایم
 ند. ک

 فصل چهارم: معافیتها  
 معافیت تحصیلی  .بخش اول 

د آن وزارت و ییهمهورد تأا یهوابسته به وزارت آمهوزش و پهرورش و  یز آموزش عالکان مرا یآموزان مدارس و دانشجو دانش .۳۱ماده 
علوم و بهداشهت و  یها د وزارتخانهییمورد تأ یو خارج یداخل یردولتیا غی یدولت یان دانشگاهها و مسسسات آموزش عالیدانشجو

الت خهود ادامهه یه بهه تحصهکه یرسهند، تها زمهانیا میهده و یت رسهیل به سن مشهمولین تحصیه در حکه یعلم  یها طالب حوزه
 باشند.  یبه خدمت دوره ضرورت معاف مدهند، از اعزام  یم

ز کهت مر یر یمهد یا اعزام هم طبقه خود طبهق ضهواب  شهورایت و یدن به سن مشمولیه قبل از رسک ینیطالب علوم د .۳۲ماده  
ل یه در شهرسهتانها بهه تحصهیهعلم یهها حوزه یعال  یشورا یا با مجوز رسمیآن و  یندگان رسمیا نمایه یعلم یها ت حوزهیر یمد

ا یهت و یر یمد یل با شهورایزان تحصیم یابینند ارزشکقانون استفاده  ۳۱ماده  یایتوانند از مزا یل میده در مدت تحصیاشتغال ورز 
 نده آن خواهد بود.ینما

سهانس و یب هماننهد مشهموالن لیسال دوره خارج را گذرانده باشند به ترت ۶ا حداقل یه دوره سطح و کپلمه یمشموالن د .تبصره 
باشند و  یسانس میپلم و فوق لیور را گذرانده باشند همانند مشموالن فوق دکمذ دوره هایپلم یچنانچه بدون د  خواهند بود وتر کد 

 باشند.  یترا مکن د یل گردند همانند مشمولینا  ه به درجه اجتهادک یدر هر صورت طالب

ل آنان یاشتغال به تحص یول به ارائه گواهک، مو ینیدان و طالب علوم یآموزان، دانشجو دانش یلیت تحصیصدور معاف .۳۳ماده 
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 باشد.  یالت در هر مقطع میان تحصیپا یسال پس از صدور گواه یکرب  است و مدت اعتبار آن تا   یق مراجع ذ یاز طر 

م یدو و ن یاردانک یلیاز مقاطع تحص یکست سال تمام و در هر یآموزان تا سن ب دانش یبرا یلیت تحصیثر معافکحدا  .۱تبصره 
وسهته شهش یارشهد پ یارشناسهکوسته پهنج سهال و یپ یارشناسکوسته سه سال، یارشد ناپ یارشناسکوسته و یناپ یارشناسکسال، 

 شش سال است.  یتخصص یتراکوسته هشت سال و د یپ کیپزش یتراکسال، د 

در مواقع ضروری با تشخیص و اعالم کمیسیون موارد خاص دانشگاههای مربوط حداکثر یک سهال بهه مهدت فهوق  .۲تبصره 
  .شود میاضافه 

ا فراغهت از یهل، اخهراج، انصهراف یتحصه کمشهمول، در صهورت تهر  ینهیان و طالب علهوم دیآموزان و دانشجو دانش .۳۴ماده 
ر کن را با ذیل مشمولین قبیا یلفند صورت اسامکند. مقامات مسسول مینما یخدمت دوره ضرورت خود را معرف ید برایل، بایتحص

 ر به سازمان محل ارسال دارند. ی، بدون تأخیبه طور انفراد یلیو رشته تحص یامل و نشانکمشخصات 

ل یتحصهل و اخهراج و فراغهت از یتحصه کخ انصهراف، تهر یاز تار  سال پس یکثر کور حدا کن مذیمشمول یمهلت معرف .۱تبصره 
 است. 

ا انصراف یا اخراج یل یتحص کنند، پس از تر ک یل میشور تحصکدر خارج از  یلیت تحصیه با داشتن معافک ینیمشمول .۲تبصره 
 یجمههور  ینهدگیسهال خهود را بهه نما یهکثر ظهرف کت خهود حهدا یبه وضع مشهمول یدگیرس یل، موظفند برایا فراغت از تحصی

 ند. ینما یشور معرفکران در خارج از یا یاسالم

 یهکبهه  یتبهکخ یبار دوم عالوه بر توب یو درج در پرونده و برا یتبکخ یبار اول به توب ین ماده براین از اجراء ایمتخلف .۳تبصره 
 . شوند میوم کبار سوم به دو ماه انفصال از خدمت مح یماه انفصال از خدمت و برا

داخهل  یاز دانشگاهها و مسسسات آموزش عال یکیل در یسال پس از فراغت از تحص یکثر که حدا کپلم ین دیمشمول .۳۵ماده 
بهه ( ۳۳مهاده )( ۱ه وفهق تبصهره )یکهرفته شوند تها زمانیباشند پذیعلوم و بهداشت م یها د وزارتخانهییه مورد تأکشور کا خارج از ی

ت یهن معافیند. ایاستفاده نما یلیت تحصینباشند از معافرموجه یبت غیغ یه داراکنیتوانند مشروط به ا یل اشتغال دارند، میتحص
 شود.  یبار داده م یکهر مقطع فق   یبرا

 د است. یبار قابل تمد یکل فق  یدر طول مدت تحص یان انصرافیدانشجو یلیت تحصیمعاف .۱تبصره 

و باالتر بهه جهز  یار شناسکل در مقاطع ین خدمت جهت ادامه تحصیه در حیبت اولیفه بدون غینان وظکار کص یترخ .۲تبصره 
 است.  و جن  بالمانع  یاضطرار   یدر زمانها

شهور کل درخهارج از یه عالقمنهد بهه تحصهیهعلم یها و باالتر و معادل آن در حوزه یارشناسک کمدر  ین دارایمشمول .۳۶ماده 
شهور باشهند و کل در خهارج از ی  ادامهه تحصهیعلوم و بهداشت، حهائز شهرا ین قانون و وزارتخانه هایه از نظر مقررات ایکدرصورت

ن یهالزم با استفاده از مقهررات ا یها نیتوانند با سپردن تضم یفوق باشد، م یها د وزارتخانهییآنها مورد تأ یها دانشگاهها و رشته
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 ند. یشور مسافرت نماکل به خارج از یتحص یقانون برا

ن یشهور و همچنهکران در خهارج از یها یاسهالم ین ثابت دولهت جمههور یشور، فرزندان مأمور کم خارج از یان مقیرانیا .۳۷ماده 
شور کمستقر در خارج از  یرانیل در مدارس این تحصیباشند، چنانچه در ح  یآنها م یت قانونیا وال یفالت، که قانونًا تحت ک یسانک
 یهها حوزه یعال  ید شوراییه مورد تأیعلم یها پرورش و طالب حوزهد آموزش و ییخارج مورد تأ یشورهاک یا مسسسات آموزشیو 

سال پس از فراغهت از  یکل آنان تا سقف یص.گردند و ادامه تح یبهره مند م یلیت تحصیت برسند از معافیه به سن مشمولیعلم
 باشد.  یبهداشت هستند بالمانع ما یعلوم  یها د وزارتخانهییه مورد تأکشور کخارج از  یز آموزش عالکل در دانشگاهها و مرا یتحص

 یه، وزارتخانهه ههایهعلم یحوزه ها یعال  یسب نظر از شوراکن بخش، توس  وزارت دفاع با یمواد ا ین نامه اجرائیآئ .۳۸ماده 
د ییهو پهس از تأ شهود میه یهثر شش ماه تهکو سازمان ظرف حدا  یشور، علوم، بهداشت، آموزش و پرورش و دانشگاه آزاد اسالمک

 رسد.  یران میأت وز یب هیل به تصوکستاد 

 معافیت پزشکی  .بخش دوم 

م یر تقسهیهبه چههار دسهته بهه شهرح ز  یو روان یو استعداد جسم یاز نظر وضع مزاج یفه عمومیمشموالن خدمت وظ .۳۹ماده  
 : شوند می

 سالم و قادر به انجام خدمت هستند.  یو روان یه از نظر جسمک یسانک .۱

 یر رزمهیامل برخوردار نبوده اما قادر به انجام خدمت در امور غک یاز سالمت یمار یا ابتالء به بیه به علت نقص عضو ک یسانک .۲
 باشند.  یم

 ستند. یموقتًا قادر به انجام خدمت دوره ضرورت ن یمار یا ابتالء به بیه به علت عدم رشد ک یسانک .۳

 ستند. یبه طور دائم قادر به انجام خدمت دوره ضرورت ن یا روانیو  یجسم یمار یبه با ابتالء یه به علت نقص عضو ک یمشموالن .۴

نحوه طبقه بندی مشمولین و طرز معاینه و ضواب  معافیت پزشکی آنها براساس مقاطع تحصیلی مشمولین به موجهب  .۱تبصره 
های کشهور و  دفاع بها کسهب نظهراز وزارتخانههنامه معاینه و معافیت پزشکی مشمولین خدمت وظیفه عمومی است که وزارت  آیین

  وزیران می رسد. کند که پس از تأیید ستاد کل به تصویب هیأت بهداشت، ظرف حداکثر ششماه تهیه می

 د. گرد میه و ابالغ یل تهکستاد  یه از سو کاست  ین معاف از رزم، برابر دستورالعملینحوه آموزش و خدمت مشمول .۲تبصره 

 یو از سهو  یینهه، شناسهایو بهه هنگهام معا شهوند مین مهاده یا (۳اد دارند، مشمول بند )یه به مواد مخدر اعتک یسانک .۳تبصره 
 گردند.  یم یرب  معرف یثر شش ماه به مراجع ذ کاد به مدت حدا یاعت کتر  یبرا یفه عمومیوظ یواحدها

ر یو از سها ییاد دارنهد، شناسهایبه مواد مخدر اعته کرا  یا فهینان وظکار کن خدمت، یند در ح.لفکمسلح م یروها.ین .۴تبصره 
ماه  یکاد در مدت یاعت کتر  یرب  برا  یو به مراجع ذ  یر یارگکمستقل و مخصوص به  یند و آنها را در واحدهایسربازان جدا نما

بار جزء  یک یاد برایاعت کالزم قرار دهند. مدت تر  یها نند و در طول خدمت تحت نظر و مراقبتک یمعالج، معرف کتوس  پزش

telegram.me/ekhtebar

http://www.ekhtebar.com
https://telegram.me/joinchat/AiCUrDv842Dm1Mu0KrsowQ
http://www.ekhtebar.com
https://telegram.me/joinchat/AiCUrDv842Dm1Mu0KrsowQ


  عمویم وظیفه خدمت مشموالن پزشکی معافیت و معاینه نامه آینی مهراه به ۱۳۶۳قاونن خدمت وظیفه عمویم مصوب 

12 
 

ن در هر حال صهدور یکل شوند میص یاز خدمت ترخ یان خدمت قانونین افراد پس از پایشود. ا یخدمت دوره ضرورت محاسبه م
 اد است. یاعت کتر  یان خدمت منوط به ارائه گواهیارت پاک

 یه شهوراکه یمهدت یموقتًا قادر به انجام خهدمت دوره ضهرورت نباشهند بهرا یمار یه به علت ابتالء به بک یبه مشموالن .۴۰ماده  
داده خواههد شهد و در سهال دوم در  کیت موقهت پزشهیسال نخواهد بود معاف یکو در هر حال متجاوز از  دینما ین مییتع کیپزش

ند بهه طهور دائهم از خهدمت دوره ز قادر به انجهام خهدمت نباشهیچنانچه در سال سوم ن به همان نحو اقدام و یمار یصورت ادامه ب
 ضرورت معاف خواهند شد. 

ه قهادر بهه اشهتغال بهه حرفهه که شوند میمعاف دائم از خدمت دوره ضرورت شناخته  یفق  در صورت کمشموالن پزش .۱تبصره  
بهه طبابهت  ن قهادریکسهتند لهیامهل برخهوردار نک یه از سالمتک کن خدمت دوره ضرورت پزشیتعداد از مشمول طبابت نباشند. آن

 ن معاف خواهند شد. یاز خدمت سنگ کیپزش یند و برابر نظر شوراهاگرد می باشند، به خدمت دوره ضرورت اعزام یم

فل از خدمت دوره ضهرورت کا تی کیه در زمان صلح به علل پزشکرا  یتوان افراد یم یج همگانیا بسیدر زمان جن   .۲تبصره  
 رد. کبه خدمت احضار  زیاند ن معاف شده

نه شوند و در صورت نبودن یمسلح معا یروهایاز ن کپزش یکد قبل از اعزام به خدمت توس  یفه باین وظیه مشمولیلک .۴۱ماده 
نهه ید شده باشهد، معاییتأ یانتظام یرو یله نیت آنان به وسیه صالحکمتعهد  یرنظامیان غکمسلح، توس  پزش یروهایاز ن کپزش

 گردند. 

رد، یهگ یمسلح در هر شهرستان صورت م یروهاین کن توس  سه نفر پزشیمشمول کیت پزشیاظهارنظر در مورد معاف .۱تبصره 
 ان معتبر است. کن پزشیت ایثر کا  یرأ

ن یه تهأمیکنهد. درصهورتینما یمعرفه یانتظام یرو یرا به ن کیپزش یاز شوراهایان مورد نکمسلح موظفند پزش یروهاین .۲تبصره 
استفاده  کیپزش ید در شوراییمورد تأ یرنظامیان غکاز پزش یانتظام یرو یر نباشد، نیانپذکمسلح ام یروهایاز از نیان مورد نکپزش

 د. ینما یم

ان ک، فهوق العهاده پزشهکیپزشه یعهال یو شورا کیپزش یل شوراکیز و تشینه تجهیلف است همه ساله هز کدولت م .۳تبصره 
 یها نهیباشند و هز  ینات معاف مینه معایه از پرداخت هز ک ینیمشمول ینات تخصصینه معاین هز یور و همچنکمذ یعضو شوراها

 د. ینما ینیب شیرب  پیذ یمارستانهایو ب یانتظام یرو یرا در اعتبارات ن( ۳۹ماده )( ۴و )( ۳) یتبصره ها یاجرا

ه پس از اتمام مهدت کشوند  ییها بیماریا ین خدمت دوره ضرورت مبتال به نقص عضو یه مشموالن در حک یدر صورت .۴۲ماده  
 .یدتیهد عقییهه مورد تأک یاسالم یمسلح جمهور  یروهاین یمارستانهایب کیپزش ینباشد و طبق نظر شورا ماه ۶متر از کمعالجه 

 ه خدمت دوره ضرورت معاف خواهند بود. یانجام خدمت نباشند از انجام بق مربوطه هستند قادر به یرو یدر ن یاسیس

 د. گرد مین ماده جزو خدمت دوره ضرورت آنان محسوب یدوران معالجه مشموالن موضوع ا .تبصره 
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ص داده نشهوند و بهه یمعاف از خدمت تشهخ ینینه بالیشهرستان مربوط با معا کیپزش یه در شوراک ینیمشمول مکرر. ۴۲ماده 
س حهوزه یداشته باشهند، رئه ینه تخصصیبه معااز یا اعتراض مشمول، نیمربوط  یفه عمومیس واحد وظیا رئین شورا یص ایتشخ

نه قرار ید تا مورد معایا.نم یمسلح معرف یروهاین یمارستان هایا بیز مجهز وزارت بهداشت، کن مر یتر یکموظف است آنان را به نزد
همهان شهرسهتان ارسهال و در صهورت اصهرار بهر اعتهراض  کیپزش یبه شورا یر یگ میتصم یبرا ینه تخصصیجه معایرند و نتیگ

ان متخصهص کل از پزشهکمتشه کیپزش یعال یبه شورا یر یم گیج جهت تصمیمشمول نتا ینه ها از سو ین هز ین با تأمیمشمول
 استان ارسال گردد. 

ند. یشده را به حساب دولت پرداخت نما ینیش بینه ها پید هز یباشند، قباًل با ینه تخصصیمعا یه متقاضک ینیمشمول .۱تبصره 
 ینهه تخصصهیاز بهه معایهن کیپزشه یص شهورایه به تشخک ینیشود. مشمول ین قانون با مشموالن رفتار مینه طبق ایپس از معا

)ره(  ینه.یتهه امهداد امهام خمیمکد ییه به تأک یشور و افرادک یستیتحت پوشش سازمان بهز  ین مددجو ین مشمولیدارند، همچن
 باشند.  یهستند از پرداخت وجه مزبور معاف م ین مالکقد تممحل فا

شده واحد مربوطه  ین معرفیت مشمولیمسلح موظفند به وضع یروهاین یمارستانهایا بیز مجهز وزارت بهداشت کمرا  .۲تبصره 
 قرار دهند.  ینه تخصصیماه مورد معا یکثر ظرف کند و آنان را حدا ینما یدگیخارج از نوبت رس

مسهلح  یروههاین یمارسهتانهایا بیهز مجههز وزارت بهداشهت کهبهه مرا  ینات تخصصیمعا یه براک ینیچنانچه مشمول .۳تبصره 
 . شوند میف به خدمت اعزام یلکن تیینند، پس از تعکز مراجعه نکن مرا یماه به ایک، ظرف شوند می یمعرف

مطابق مقررات صادر نشهده اسهت،  کیپزش یشورا یرأه کد ینان حاصل نماینده او اطمیا نمایس سازمان یچنانچه رئ .۴۳ماده 
دهد. نظهر  یگردد ارجاع م یل مکیمسلح تش یروهایمتخصص ن که از سه پزشک کیپزش یعال یبه شورا یبررس یپرونده را برا

 و الزم االجراء است.  ین شورا قطعیا

 معافیت کفالت  .بخش سوم 

 باشند: یدوره ضرورت معاف مر حسب مورد از انجام خدمت ین ز یمشمول .۴۴ماده 

 ه قادر به اداره امور خود نباشد.کازمند مراقبت یا نگهدارنده پدر نیور مراقب کگانه فرزند ذی .۱

 ا نگهدارنده مادر فاقد شوهریگانه مراقب ی .۲

 رمحجوریور غکسرپرست خواهر فاقد پدر، همسر و فرزند ذ یتنها برادر تن .۳

 ر محجور و فاقد شغلیور غکازمنِد مراقب و فاقد پدر و همسر و فرزند ذیِر نیبکتنها برادِر سرپرسِت برادِر  .۴

 متر از هجده سال تمام کگانه سرپرست برادر ی .۵

 ا جده فاقد شوهر و فرزند یا نگهدارنده جد فاقد فرزند یور مراقب کگانه نوه ذی .۶

ه کهدارد  یا همسهر یهرده اسهت و که ازدواج مجدد نک یر بوده مادامیفرزند صغ یاز او دارا ه همسرش فوت نموده وک یمشمول .۷
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 ازمند مراقبت باشد. یبعد از ازدواج معلول شده و ن

تواند تا اتمام خهدمت او یاز برادران م یکیاز برادران به خدمت،  یکی  اعزام به خدمت در صورت اعزام یاز چند برادر واجد شرا .۸
 د. یاعزام استفاده نما قیاز تعو

اند، ستاد  را انجام داده یه دو برادر آنان خدمت سرباز ک یا  نفر از فرزندان خانواده یکت از انجام خدمت ضرورت یدر مورد معاف .۹
 ند. ک یم یر یگ م یمسلح تصم یروهایل نک

فرزنهد آن  یهکه که یا ور خهانوادهکهاز فرزندان ذ یکیا یند و کفوت  ین خدمت سرباز یه در حک یاز فرزنداِن پسر سرباز  یکی .۱۰
 فوت نموده باشد.  ین انجام خدمت سرباز یخانواده در ح

از بسهتگان  یکر .ه مراقبت هکت .جده سال تمام اسیش از هیا نوه بیا برادر یور کگانه مراقب، تنها فرزند ذیمنظور از  .۱تبصره 
ور بهه کاشخاص مذ یازمند یا اناث بودن برعهده دارد، نیبر سن، صغر سن، ک، یمار ین ماده را به علت نقص عضو، بیور در اکمذ

 است.  کیپزش یص شورایا محجور بودن آنان به تشخیو  یمار یمراقبت با توجه به نقص عضو، ب

ان مهدت یپاند و در یفالت موقت استفاده نماکت یتوانند از معافیم یماه متوالین ماده تا سیا( ۲ن موضوع بند )یمشمول .۲تبصره 
 ند. گرد میفالت از انجام خدمت دوره ضرورت معاف ک  یفوق در صورت دارا بودن شرا

خهانواده را  یه سرپرسهتکه یفالت موقت مشهمولکت یبرخوردار است مانع از معاف یلیت تحصیه از معافک یوجود برادر  .۳تبصره 
ونت بهه که خهارج از شهرسهتان محهل سهکهبرادر مشمول  یلیت تحصیت فق  در طول مدت معافین معافیست. ایبرعهده دارد، ن

 شود.   ین قانون به خدمت دوره ضرورت اعزام میر مقررات ایت سایل اشتغال دارد معتبر است و مشمول پس از آن با رعایتحص

 کیپزش یص شورایتشخر بوده و بنا به ینگیت زمیا معلولی یمار یل بیا پدر مشمول به دلیا برادران یه برادر یکدر صورت .۴تبصره 
توانهد از یرا بهر عههده داشهته باشهد، م یا سرپرسهتیهز عماًل مراقبهت یباشند و مشمول ن یسرپرست یا ناتوان برایت و یفاقد صالح

 فالت برخوردار گردد. کت یمعاف

 ر است: یان به شرح ز یور مددجوکت از خدمت فرزندان ذینحوه معاف مکرر. ۴۴ماده 

از انجام خهدمت دوره  یستیته امداد حضرت امام)ره( و سازمان بهز یمکور مادران فاقد شوهر تحت پوشش کاز فرزندان ذ یکی .۱
 ضرورت معاف است. 

 باشند.  یفرزند معلول داشته باشند از انجام خدمت دوره ضرورت معاف م یکه حداقل ک یمشموالن .۲

 شتر باشند از انجام خدمت دوره ضرورت معافند. یا بیسه فرزند اناث  یه داراک ییها تنها پسر خانواده .۳

نند بهه صهورت موقهت از انجهام خهدمت دوره ضهرورت کازدواج  یتکحر  .یت جسمیمعلول یه با معلوالن اناث داراک یمشموالن .۴
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 . شود میل یت دائم تبدیت موقت به معافیو پس از گذشت پنجسال از استمرار ازدواج آنها معاف شوند میمعاف 

ا یهد یو اسهتمرار آن شهه یدن انقهالب اسهالمیا خواهر آنان در راه به ثمر رسیا برادر یا فرزند یا مادر یه پدر ک یمشموالن .۴۵ماده 
معهاف  یل از انجهام خهدمت سهرباز یرب  باشد به شرح ذیذ ید نهادهاییا بشوند و مراتب مورد تأیداالثر شده یا جاویر یا اسیجانباز 

 : شوند می

 باشند. ین( از انجام خدمت دوره ضرورت معاف میداالثران)مفقودیور شهدا و جاوکفرزندان ذه یلک .۱

داالثر)مفقود( فاقهد یا جاوی یجانباز ( %۲۵ا جانباز با حداقل )یست و چهار ماه سابقه اسارت یا آزاده با حداقل بید یبه ازاء هرشه .۲
 .شوند میره ضرورت معاف نفر از برادران آنها از انجام خدمت دو  یکور کفرزند ذ

بهه  یجانبهاز %(  ۲۵درصهد ) پهنج  و  سهت ی، بیبه دوازده ماه آزادگه یست و چهار ماه آزادگیل قوا بک ید فرماندهییدر صورت تأ .۳
از  یمنهد   بهره یازات براین امتیماه سابقه حضور در جبهه ا  ماه سابقه حضور در جبهه به دوازده  ی، سیجانباز  %( ۱۰درصد ) ده 

و اسهارت آنهها در  یا مدت آزادگیا حضور در جبهه ی یه مدت جانباز ک یسانکت ین بند قابل جمع است و درمورد معافیالت ایتسه
 شود.   یو مدت حضور در جبهه و مدت دوران اسارت محاسبه م یست، با درصد جانباز یفرزند آنان ن یکت یحد معاف

 شود.   یمحسوب م%(  ۵۰درصد )د مشابه جانباز پنجاه یفرزند شه .تبصره

 باشند.  یاز انجام خدمت دوره ضرورت معاف م یجانباز ( %۱۰حداقل ده درصد ) ین جانباز دارایه مشمولیلک .۴

شهود از انجهام خهدمت  یثارگران صاحب فرزنهد نمهید و امور ایاد شهیبن یه برابر گواهک یور جانباز کذ یفرزند خوانده قانون یک .۵
 شود.   یدوره ضرورت معاف م

نند به صورت موقت از انجهام کو باالتر ازدواج ( %۲۵ست و پنج درصد)یب یدرصد جانباز  یه با جانبازان اناث داراک یمشموالن .۶
ت موقهت بهه یفت موقت آنان در صورت استمرار ازدواج معایو پس از گذشت پنجسال از معاف شوند میخدمت دوره ضرورت معاف 

 د. گرد میل یت دائم تبدیمعاف

 خواهد شد.  ینیب شین قانون پیا یینامه اجرا نییر و مفقوداالثر و معلول شناخته شدن و خانواده آنان در آی  اسیشرا .تبصره 

ونت خود کمحل س یفه عمومیش از اعزام به حوزه وظیالزم را پ کتوانند مدار  ینند مک یفالت مک یه ادعاک یمشموالن .۴۶ماده  
 نند. کم یتسل

آنهها بها  کق صهحت منهدرجات استشههاد و مهدار ین تصهدیل مشهموالن و همچنهیهن قبیفالت اک یقات الزم نسبت به ادعایتحق 
 بود.  خواهد یا ژاندارمر یو  یشهربان

ن نموده باشند به مشموالن بنهد یرا تأم یاسالم یمسلح جمهور  یروهایاز نیه مشموالن سالم و بالمانع، نکدر هر سال  .تبصره 
 ت دائم در زمان صلح داده خواهد شد. یسال باشند معاف ۲ت موقت و معتبر به مدت یمعاف یه داراک یمشموالن  و ۳۹ماده  ۲
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 فصل پنجم: آموزش نظایم مشموالن و درجات و حقوق و مزایای آنان  
 یه از انجام خدمت معاف مهک یسانکن یشوند، همچن یاعزام م یفه عمومیانجام خدمت وظ یه براک ینیه مشمولیلک .۴۷ماده

 یار کهل بها همکهه توسه  سهتاد که یرا مطهابق دسهتورالعمل یو تخصصه یاعم از عموم یو انتظام ینظام ید آموزشهایگردند، با
 ند. ینما یرسد، ط یل مک یب فرماندهیشود و به تصو  یه میمسلح ته یروهاین یسازمانها

 یب فرمانهدهیو به تصهو شود میه یل تهکستاد  یه از سو کاست  ین نامه ایین معاف از خدمت برابر آیآموزش مشمول .۱تبصره 
 رسد.  یل مک

 ا پودمان قابل محاسبه باشد. ی یه به عنوان واحد درسکگردد  یطراح ید به نحو یفوق با یدر زمان صلح آموزشها .۲تبصره 

 ند. یسربازان فراهم نما یفوق را برا ینه استمرار آموزشهایخدمت در زمان صلح زم نید در حیمسلح با یروهاین .۳تبصره

آموزش و پرورش، علوم،  یها وزارتخانه یار کن ماده توس  وزارت دفاع با همیا( ۳و )( ۲) یتبصره ها ینامه اجرائ نییآ .۴تبصره 
 رسد.  یران میأت وز یب هیل به تصوکد ستاد ییو پس از تأ شود میه یته یشور و دانشگاه آزاد اسالمکبهداشت، 

و متناسهب بها  شهود میت و رفتهار گرفتهه یشخص یابیارز  یفه در طول مدت دوره آموزش آزمونهاینان وظکار کاز همۀ  .۵تبصره 
ت یهو حما ییراهنمها یمسهلح بهرا یروههایرب  در نیهز ذکهبه مرا  یا ازمند به خدمات مشاورهیم و پرونده افراد نیج حاصله تقسینتا

 گردد.  یه و ابالغ میل تهکه توس  ستاد کاست  یگردد. نحوه اجراء برابر دستورالعمل یارسال م

ر یهاز درجهات ز  یکیالزم به  یدوره آموزش یپس از ط یو وجود محل سازمان یلیتحص کفه بر اساس مدر ینان وظکار ک .۴۸ماده 
 ند: گرد مینائل 

  یتا سرجوخگ یاز درجات سرباز  یکیان دوره متوسطه به یپا کفه فاقد مدر ینان وظکار ک .۱

  یآور  ا رزمی یاز درجات گروهبان یکیان دوره متوسطه به یپا کمدر  یفه داراینان وظکار ک .۲

  یا ستوان سومی یدار  ا رزمی یاز درجات استوار  یکیبه  یاردانک کمدر  یفه داراینان وظکار ک .۳

  یبه درجه ستوان دوم یارشناسک کمدر  یفه داراینان وظکار ک .۴

  یمیکارشد و باالتر به درجه ستوان  یارشناسک کمدر  یفه داراینان وظکار ک .۵

الزم  یتهایاز و دارا بهودن صهالحیهمورد ن یدوره آموزش تخصص یو باالتر مستلزم ط یل به درجات گروهبان سومین .۱بصرهت
 است. 

ه که یل به درجات مصرحه فوق بر اساس دسهتورالعملیالزم جهت ن یت هایفه در صورت نداشتن صالحینان وظکار ک .۲تبصره
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 شوند.  ینائل م ین تر تا درجه سرباز ییگردد، به درجات مناسب پا یه و ابالغ میل تهکستاد  یاز سو 

درجهات ل بهه یه  نین قهانون واجهد شهرایهه برابر بها مقهررات اکفه ینان وظکار کبه آندسته از  یاعطاء درجه نظام مکرر. ۴۸ماده 
ور ینان پاکار کب همان درجات را در مورد یار تصویه اختکاست  یب مقاماتیباشند در هر سازمان با تصویو باالتر م یگروهبان سوم

 دارند. 

نامهه  نیینهان در آکار که یها تنبیهق و یتشهو یه براک یفه براساس ضوابطینان وظکار کل درجه یا تنز یو  یقیاعطاء درجه تشو .تبصره
 باشد.  یده است، میگرد ینیش بیمسلح پ یروهاین یانضباط

مسلح  یروهاینان نکار کحداقل حقوق ( %۹۰ثر نود درصد )کو حدا ( %۶۰فه حداقل شصت درصد )یحقوق سربازان وظ .۴۹ماده 
 بیو به تصو شود میه یل تهکالت و درجات آنان توس  ستاد یه با توجه به تحصکاست  یشور کت خدمات یر یبر قانون مد یمبتن

 رسد.  یل مک  یفرمانده

مسلح  یروهایور نینان پاکار ک یحق عائله مند ( %۱۰۰ا سرپرست خانواده معادل صددرصد )یفۀ متأهل ینان وظکار کبه  .۱تبصره 
 د. گرد میپرداخت 

ن یحقوق اول( %۵۰زان پنجاه درصد )یبه م یا سردوشیافت درجه یفه در دوران آموزش و قبل از در ینان وظکار کحقوق  .۲تبصره 
 ماه دوران خدمت آنان است. 

 گردد.  یماه حقوق به عنوان پاداش پرداخت میکفه در خاتمه خدمت دوره ضرورت معادل ینان وظکار کبه  .۳تبصره 

 گردد.  یسر نمکفه ینان وظکار کن ماه خدمت از حقوق ماهانه یو حقوق اول یحق بازنشستگ .۴تبصره 

لفند با توجهه بهه کار دارند میفه را در اختینان وظکار که کر دستگاهها یوابسته و سا یمسلح و سازمانها یروهاین مکرر. ۴۹ماده 
 ند. ی، بهداشت و درمان متناسب آنان در محل خدمت را فراهم نماک، خورا کست، پوشا یانات ز کاعتبارات مصوب، ام

فهه را بهه شهرح ی، بهداشت و درمان سهربازان وظکخورا ، کست، پوشا یز  یاز برایدولت موظف است اعتبارات مورد ن. ۱تبصره 
 فه قرار دهد: ینان وظکار کرنده یار گکبه  یر دستگاههایمسلح و سا یروهایار نیل در اختیذ

 نان دولت کار ک کزان دوبرابر خورا یفه به مینان وظکار ک کخورا  .۱

  یالیب ر یزان سه هزار برابر ضر یفه به میست سربازان وظیو ز  کپوشا  .۲

  یبهداشت و درمان برابر سرانه مصوب دولت یها نهیهز  .۳

ا اعهزام بهه یهفه و ینان وظکار ک یز آموزشکنه آن در هنگام اعزام مشموالن به مرا یا هز ی ییرایاب و ذهاب و پذیله ایوس .۲تبصره 
 ن شود. ید تأمیه چهار نوبت در سال است، باک یاستحقاق یمرخص
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ا خدمت در مناطق محروم و بد آب و هوا و منهاطق یا انتقال یت یفه در صورت اعزام به مأمور یداران وظ  افسران و درجه .۵۰ماده
ر یباشهند. سها یادر ثابهت نسهبت بهه حقهوق آنهان مکمربوط به افسران و درجه داران  یایمشمول مقررات فوقالعاده و مزا یاتیعمل

 . شود میادر ثابت برخوردار ک یدرجه گروهبان دوم یایور از دوسوم فوق العاده و مزاکفه در موارد مذینان وظکار ک

 یالت و بهد یت از تسهیشوند، فوق العاده محروم یم یر یارگکونت خود به کس  ه درشهر محلک یفه اینان وظکار کبه  .۱تبصره 
 رد. یگ یهوا تعلق نم آب و

 رد. یگ یو فوق العاده انتقال تعلق نم نه سفریشوند هز  یخود منتقل م یه بنا به تقاضاک یا فهینان وظکار کبه  .۲تبصره 

ند و پس ک یه میه وزارت دفاع تهکن نامه ها است ییطبق آ یاتیت، آب و هوا و عملیمناطق از نظر محروم یبند  طبقه .۳تبصره 
 رسد.  یران میوز  أت یب هیل به تصوکد ستاد ییاز تأ

ن یه توسه  وزارتهکه یبر طبق ضهوابط یاتیالعاده عمل ند، فوقینما یت مکشر  یات جنگیه در عملک یا فهیبه پرسنل وظ .۵۱ماده  
 رسد پرداخت خواهد شد.  یدفاع م یعال یب شورایه و به تصویته   دفاع و سپاه پاسداران

مسهلح  یروههایپرسهنل ن یفه در مدت خدمت و نحوه استفاده از آن طبق مقهررات مرخصهیپرسنل وظ یزان مرخصیم .۵۲ماده  
 ران خواهد بود. یا یاسالم یجمهور 

ا یهفهه یره به سبب انجام وظیاط و ذخیضرورت، احت دوره هایاز  یکدر هر  یفه عمومین خدمت وظیه در حک یسانک .۵۳ماده  
 یفهه و مسهتمر یزان و نحوه پرداخت حقوق وظیا معلول شوند از لحاظ میا فوت ید یشه یود خدمتیا قیو  یرزم اتیت در عملکشر 

آنهان حسهب مهورد از بودجهه  یفه و مسهتمر یباشند و حقوق وظ یدرجه م ادر ثابت همکپرسنل  ن و مقررات مربوط بهیمشمول قوان
 د. گرد میمربوطه پرداخت  یا سازمانهایها  وزارتخانه

ا وابسته یتابع  یا سازمانهایارمندان دولت کاز  یفه عمومین ماده قبل از ورود به خدمت وظین ایه مشمولک یدر صورت .۱تبصره  
شهتر یرد، بیهگ ین قانون به آنهان تعلهق میه برابر اک یزان حقوقیآنان از سازمان مربوطه از م یافتین حقوق در یآخر  به دولت بوده و
 شتر پرداخت خواهد شد. یبر اساس حقوق ب وراث آنان یفه و مستمر یباشد حقوق وظ

اند  داشهته یافت میدر  یا مستمر یفه یحقوق وظ یا سازمانیها  ن قانون از بودجه وزارتخانهیب ایخ تصویه تا تار ک یسانک .۲تبصره  
 از همان محل پرداخت خواهد شد.  انکما کحقوق آنان 

ف، یهلکن تیهیا تعیهان دوره اسهارت یها مفقوداالثر بشوند تا پایر یاس یفه عمومین خدمت وظیه در حک یا فهیپرسنل وظ .۵۴ماده  
 افت خواهند نمود: یر حقوق در یب ز یبه ترت فل آنانکعائله تحت ت

 اط. یان دوره ضرورت از حقوق هم طبقه دوره احتیدر دوره ضرورت از حقوق مربوطه و پس از پا .الف 

 ره. یاط د ذخیدرجه باالتر هم طبقه احت یکره از حقوق یدر دوره ذخ .ب

 خواهد شد.  ینیب شین قانون پیا یینامه اجرا نییشدن پرسنل در آر و مفقوداالثر شناخته یاس ی  الزم برایشرا .تبصره 
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فه را در طول مدت خدمت تحهت پوشهش قهرار دههد و بهه ینان وظکار کفِل کدولت موظف است اعضاء خانوادِه تحِت ت .۵۵ماده 
 د. یپرداخت نما یآنان مستمر 

 رسد.  یران میأت وز یب هیو به تصو شود میه ین ماده توس  وزارت دفاع تهیا ینامه اجرائ نییآ .تبصره

 فصل ششم: احضار در مراحل احتیاط و ذخریه  
ه خهدمت دوره ضهرورت را انجهام کهفه یداران و افراد وظ ا چند طبقه از افسران و درجهی یکتواند  یدفاع م یعال یشورا .۵۶ماده  

شهنهاد یا پیهفراخوانده  یل آموزش نظامیمکا تید یتجد یهستند برا یفه عمومیره خدمت وظیاط و ذخیاحت دوره های اند و در داده
از وضهع  یه بهه علهل ناشهکه یسهانکن یفراخوانهدگان همچنه ید. نحوه احضار و مهلهت معرفهیبنما یبه مقام رهبر  یج همگانیبس

معاف شوند در  یل آموزش نظامیمکا تید یتجد یاز فراخوانده شدن برا ن استکت مشاغل آنان ممیا حساسی یا اجتماعی یجسمان
 ن خواهد شد. ییرسد، تع یدفاع م یعال یشورا بیه و به تصوین دفاع و سپاه تهیه توس  وزارتکن قانون یا یینامه اجرا نییآ

معادل ثابت  یحقوق یج همگانیا بسیل آموزش یمکا تید یا تجدیره و یاط و ذخیخدمت دوره احت یه فراخواندگان برایلک .۵۷ماده  
 افت خواهند داشت. یمربوطه در  یها درجه خود حسب مورد از بودجه وزارتخانه ادر ثابت همکداران و افراد  درجه افسران،

ا وابسته به دولهت باشهند ی یدولت یا سازمانهایها  از وزارتخانه یکیارمند که ک ین ماده در صورتیفراخواندگان موضوع ا .۱تبصره  
 افت خواهند داشت. یخود را از سازمان متبوع در  یایحقوق و مزا التفاوت مابه

دفاع خواهد  یعال یب شورایو تصو کشنهاد ستاد مشتر یره در زمان جن  بنا بر پیاط و ذخیزان حقوق پرسنل احتیم .۲تبصره  
 بود. 

 فصل هفمت: غیبت مشموالن وظیفه عمویم و جرائم و مجازاهتا  
 غیبت مشموالن خدمت وظیفه عمومی  .بخش اول

چنانچهه در  شهوند میدوره ضهرورت احضهار  یا اعهزام جههت طهیو  یدگیرس یه براک یفه عمومین خدمت وظیمشمول .۵۸ماده 
افت داشته اند و پس از انقضاء مدت اعتبار، یت موقت در یه معافک ینین مشمولینند، همچنکن یا موعد مقرر خود را معرفیمهلت 
ه طبهق یکدر صهورت یر یا دستگی ی، پس از معرفشوند میب شناخته ینند، غاکن یخود را معرف یدگید رسیتجد یماه برا یکظرف 

 شود:  یر رفتار میب ز یند و با آنان به ترتگرد میص داده شوند به خدمت اعزام ین قانون قادر به خدمت و بالمانع تشخیمقررات ا

 

در زمان صلح تا سه ماه و در زمان جن  تها پهانزده روز باشهد، سهه مهاه اضهافه خهدمت و ه آنان یبت اولیه مدت غک یمشموالن .۱
ش از پانزده روز باشد به شش ماه اضافه خدمت یشتر از سه ماه و در زمان جن  بیه آنان در زمان صلح بیبت اولیچنانچه مدت غ

 ند. گرد میه یتنب
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د، عالوه بر اعمال اضافه یسال و در زمان جن  از دو ماه تجاوز نما یکه آنان در زمان صلح از یبت اولیه مدت غک ینیمشمول .۲
 ند. گرد می یمعرف یو به مراجع صالح قضائ شوند میمحسوب  ی، فرار (۱ور در بند )کخدمت مذ

ت در انجهام یرفتار و جدن خدمت، حسن اخالق و یه در حک یشوند در صورت یه به خدمت اعزام مک یبین غایمشمول .۱تبصره 
فرمانهدهان و  یه مراتهب مهورد گهواهک یند به طور ینما یار کابراز شجاعت و فدا  یات جنگیا در عملیفه از خود نشان دهند، یوظ

ا همطهراز در سهازمان یهو  یر کب مقامات سرلشهیگردد با تصو یل ابالغ مکستاد  یه از سو ک یرب  باشد، برابر ضوابطیذ یرؤسا
 ند. گرد میاز آن معاف  یا بخشیاضافه خدمت،  مربوط از انجام

ه که ییثر شش ماه و آنهاکشور ظرف حدا کاند چنانچه در داخل  ب شناخته شدهین قانون غایب ایه تا تصوک ینیمشمول .۲تبصره 
ن قانون یهات ایند، مشمول تنبینما یسال خود را جهت انجام خدمت دوره ضرورت معرفیکثر کشور باشند، ظرف حدا کدرخارج از 

 . شوند مین

ه پهس از کهاست  یا نامه نییباشند برابر آ یش میبت خویغ یعذر موجه برا یه داراک ینیت مشمولیبه وضع یدگیرس .۳تبصره 
 گردد.  یل ابالغ مک ید فرماندهییتأ

 ید فرمانهدهییپس از تأه و یل تهکه در ستاد ک یره برابر دستورالعملیاط و ذخیاحت دوره هاین یبت مشمولیدر مورد غ .۴تبصره 
 . شود میگردد، رفتار  یل ابالغ مک

ت یبه وضع یدگیب و رسیمشموالن غا یر یب و دستگی، تعقییموظف است در خصوص شناسا یانتظام یرو ین مکرر. ۵۸ماده 
و  یدولته یتهاکو شهر  یشهور کت خهدمات یر یقهانون مهد( ۵مشهمول مهاده) یاجرائ یه نهادها و دستگاههایلکد و یآنان اقدام نما

ن یها ینامه اجرائه ن ییعمل آورند. آ  ن مورد بهیالزم را در ا یار کد همیمسلح با یروهایها و نکو بان یو خصوص یردولتیمسسسات غ
ران یهأت وز یهب هیل بهه تصهوکهد سهتاد ییهو پهس از تأ شهود میه یهشور و دفاع تهک یها وزارتخانه یار کماده توس  سازمان با هم

 رسد.  یم

 جرائم و مجازاتها  .بخش دوم 

 یا فرار گردند به نحو یبت یب غکن خدمت مرتیا در حیه و ین خدمت دوره ضرورت چنانچه در مدت آموزش اولیمشمول .۵۹ماده 
ا فرار آنان، مجددًا به دوره آموزش اعزام یبت یبه غ یقانون یدگید دوره آموزش باشد، ضمن رسیه ادامه خدمت آنان مستلزم تجدک

ن افراد جزء خدمت آنهان محسهوب یا یدهند. مدت آموزش قبل یبه خدمت ادامه م یگان قبلیان آموزش در یو پس از پا شوند می
 گردد.  ینم

گهرد صهادر یا قرار منهع پیبرائت  یرأ شوند میبازداشت  یه به دستور مقامات قضائک یفهاینان وظکار کچنانچه در مورد  .تبصره
 د. گرد میآنان محسوب  یعمومفه یشود مدت حبس، جزء خدمت وظ
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ت، اسهتفاده از یهارت معافکهان خهدمت، یهارت پاکهچهون جعهل شناسهنامه، مههر، امضهاء،  یاب اعمهالکه با ارتیکسانک .۶۰ماده 
ب دادن مشهمول یها فر یهقت، اخهذ رشهوه، یتوم داشتن حقکخالف واقع، م یذب، گواهکشهادت  گران، اعمال نفوذ،یشناسنامه د

ت یشده و با رعا یدگیفراهم سازند، به اتهام آنان در دادگاه صالحه رس یعمومفهیگران را از خدمت وظیا دیت خود یموجبات معاف
سهال تها پهنج سهال یکاز  یر یهد به حبس تعز یخ و تهدیو توب  ب از وعظیو دفعات و مراتب جرم و مراتب تأد یانات خاطک  و امیشرا
 . شوند میوم کمح

انهات ک  و امیت شهرایهن بها رعایبکت مشمول نداشته باشهد، مهرتیدر وضع یر یا اخذ رشوه تأثیا جعل و یچنانچه تقلب  .۱تبصره 
و ضهب   یسال تها ده سهال از خهدمات دولتهیکد به انفصال از یخ و تهدیب از وعظ و توبیمراتب جرم و مراتب تأد و دفعات و یخاط

 وم خواهند شد. کسال حبس مح مه و شش ماه تا سهیرشوه به عنوان جر 

حفظ حقوق حقه خود ناچار  یبرا یه راشکد و هر گاه ثابت شود گرد میمه ضب  یه رشوه داده شده، بعنوان جر یکاموال .۲تبصره 
 د. گرد میه به رشوه داده شده به او مسترد ک یا مالیوجه  از دادن رشوه بوده،

وابسهته بهه دولهت و  یو نهادهها و ارگانهها و مسسسهات دولته یو انتظهام ینظهام یروهایو ن یفه عمومیپرسنل اداره وظ .۶۱ماده 
بها  یعالوه بهر انفصهال دائهم از خهدمات دولته ۶۰ور در ماده کاب جرائم مذکدر صورت ارت یاسالم یانجمنها ندگان شوراها وینما
سال  ۷سال تا  ۳از  یر ید به حبس تعز یخ و تهدیب از وعظ و توبیمراتب جرم و مراتب تأد و دفعات و یانات خاطک  و امیت شرایرعا
 وم خواهند شد. کمح

ن صهورت بهه یداشته باشد، در ا یگر ین دیعناو ۶۱و  ۶۰ور در دو ماده کمذ یابکاعمال ارت ین جار یهر گاه بموجب قوان .تبصره
 .شوند میوم کمح نیفر اشد همان عناوکی

ارگاههها و مسسسهات کها و  ار خانههکهها و مسسسات وابسته به دولت و در  در وزارتخانه یلکاستخدام مشموالن به طور  .۶۲ماده  
 ت دائم ممنوع است. یداشتن معاف بدون یخصوص

ت مقهرر در ین قهانون از محهدودیهت مقهررات ایبا رعا یاسالم یمسلح جمهور  یروهایب در نیر غایاستخدام مشموالن غ .تبصره 
 است.  یموارد فوق مستثن

 یو وابسته به دولت و نهادها برا یها و مسسسات دولت ب در وزارتخانهین غاینندگان مشمولک ا استخدامیننده ک استخدام .۶۳ماده  
شتر بهه انفصهال دائهم از یا بیرار سه مورد کسال و در صورت ت یک یسر نصف حقوق از شش ماه الکاول و دوم به  از افراد یکهر 

 خواهند شد.  ومکخدمت توس  دادگاه صالحه مح

ت هها، کارخانهه هها، شهر کل یهاز قب یردولتهیو غ یب را در مسسسهات دولتهیهن غایمشهمول یه بهه نحهو ک یسانک مکرر. ۶۳ماده 
ار و کتعاون، » یها ، وزارتخانهیانتظام یرو یند توس  نینما یر یارگکرگاه ها، به یارگاه ها، بنگاه ها، مغازه ها و تعمکآموزشگاه ها، 

بار  ینگونه افراد برای. مجازات اشوند می یمعرف یم صالحه قضائکو به محا  ییشناسا« صنعت، معدن و تجارت»و« یرفاه اجتماع
 نه ساالنه سه سرباز است. یشتر هز یبار دوم و ب یسرباز و برا یکنه ساالنه یاول هز 
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ن یهو مشهمول ا شهود میمحسهوب  یر یارگکهارائهه آمهوزش بهه منزلهه بهه  یو آزاد برا یخصوص یز آموزشکثبت نام در مرا  .تبصره
 مجازاتها است. 

 ا دفترچه آماده به خدمت فق  مدت اعتبار آنها بالمانع است. یت موقت یار مشموالن با برگ معافکاشتغال به  .۶۴ماده  

 یفهه عمهومیدر خهدمت وظ یلهیان جن  تحمیصد و پنجاه و نه تا پایهزار س یکه از اول مهر ماه سال ک یه افرادیلک .۶۵ماده  
  مشابه هستند حق تقدم یه در شراک یر افرادیها و مسسسات وابسته بر سا از لحاظ استخدام در وزارتخانه ا خواهند بودیاند و  بوده

 دارند. 

 است.  ین قانون مستثنینفر از خانواده شهداء از شمول ا یکت یقانون مربوط به معاف .تبصره 

 استفاده دستگاههای غیرنظامی از خدمات کارکنان وظیفه .فصل هشتم

از  یران تعدادیا یاسالم یجمهور  یقانون اساس( ۱۴۷صد و چهل و هفتم )یکمسلح موظفند در اجراء اصل  یروهاین .۶۶ماده 
، یو پژوهشه یقهاتی، تحقی، آموزشهیشهاورز ک، جههاد ید یه، تولیامهور امهداد یفه خود را بنا به درخواست دولت بهراینان وظکار ک

 ار دولت قرار دهد. ید در اختیایوارد ن یبیمسلح آس یروهاین یرزم یه به آمادگکن یمشروط بر ا یو درمان یبهداشت

 د: یر استفاده نمایفه به دوصورت ز ینان وظکار کتواند از خدمات یدولت م .تبصره

 انجام خدمت دوره ضرورت  یفه براینان وظکار کبه عنوان  .الف

  یبه عنوان استخدام تعهد خدمت .ب

د قبهل از بهه یهرنهد بایگیو نهادهها قهرار م یدولته یار دسهتگاههایهه در اجراء مهاده فهوق در اختکفه ینان وظکار که یلک .۶۷ماده 
 ند. ینما یمسلح ط یروهایاز را در نیمورد ن یآموزش نظام دوره های، یر یارگک

 مسلح است.  یروهایآنها مطابق با اساسنامه مربوط در ن یلیو برنامه تفص ینظام یمدت آموزشها .تبصره

د ین قانون بایا( ۶۶ور در تبصره ماده )کمذ یاز صورتها یکافته به هر یفه اختصاص ینان وظکار ک( %۷۰هفتاد درصد) .۶۸ماده 
ت آنان .االتر دارند و خدم.ارشد و ب یارشناسک یلی.تحص که مدر ک یار گرفته شوند مگر نخبگان و افرادکدر مناطق محروم به 

 باشد.  یرب  ضرور ین مقام سازمان ذیص باالتر یرمحروم به تشخیدر مناطق غ

ره مهاده .)الف( و )ب( تبص یدها.ن بنین اعم از مشمولیاستفاده از خدمت مشمول یاز دستگاهها برا یکن هر ییتع .۶۹ماده 
ب یل بهه تصهوکهسهتاد  ید دولهت، پهس از بررسهییهو تأ یآنها براساس درخواسهت دسهتگاه دولته یازمند ین تعداد نیو همچن( ۶۶)

 رسد.  یم ل ک  یفرمانده

 ین قهانون بهه درجهات نظهامیهبرابر مقررات ا یآموزش نظام یپس از ط( ۶۶ن موضوع بند )الف( تبصره ماده )یمشمول .۷۰ماده 
ه توسه  کهان خهدمت دوره ضهرورت یهارت پاکز از یان خدمت نیند و پس از پاگرد میانجام خدمت دوره ضرورت مأمور  ینائل و برا
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 . شوند مید برخوردار گرد میسازمان صادر 

ممنوع است و در صهورت درخواسهت  یز دولتکفه مأمور به مرا ینان وظکار کو عالئم آن توس   یاستفاده از لباس نظام .۱تبصره 
 شود.  یم ینان طراحکار کن یا یل با عالئم مشخص براکل لباس متحدالشکرنده و موافقت ستاد یار گکن مقام سازمان بیباالتر 

مسهلح از آن  یروههایفه نینان وظکار که ک یقوق.ر حی، خوابگاه، بهداشت، درمان و ساک، پوشا کا، خورا یحقوق و مزا .۲تبصره 
از آنهها برابهر بها مقهررات  یکبه هر   نه مربوطیزان هز یشود. م  ین میرنده تأمیار گکگردند، از محل بودجه دستگاه ب  یبرخوردار م

 گردد.  یل ابالغ مکستاد  یه همه ساله از سو کمسلح است   یروهایدر ن یجار 

 گردد.  ین فصل میز مشمول مقررات ایقانون ن( ۹و )( ۸، )(۶مواد ) .۳تبصره 

رنهده یار گکهبه  یه به دستگاههاک یدر قبال تعهد خدمت( ۶۶) فه موضوع بند)ب( تبصره مادهینان وظکار کسازمان به  .۷۱ماده 
 دهد.  یان خدمت میارت پاکامل تعهد، کسپارند پس از انجام  یم

ل و آمهوزش ین مهدت شهامل دوره تحصهیهن حهداقل چههل و هشهت مهاه اسهت. اینگونه مشهمولیمدت تعهد خدمت ا .۱تبصره 
 . شود میجزء مدت تعهد آنان محسوب  یمدت آموزش نظام یگردد، ول یرنده آنان نمیار گکب یسازمانها

 یآنهها پرداخهت مه یرنده و براسهاس مقهررات اسهتخدامیار گکب یور توس  دستگاههاکن مذیمشمول یایحقوق و مزا .۲تبصره 
 شود. 

مسهلح قهرار گرفتهه انهد،  یروههایخهارج از ن یار سازمانهاین قانون در اختیب ایخ تصویه تا تار ک ینیه مشمولیلکتعهد  .۳تبصره 
ن یهشهده در ا ینیش بینها در چهارچوب مقررات پ.ور تکمذ یز سازمانهاین قانون نیخ ابالغ ایاست و از تار  یمطابق مقررات قبل

 باشند.  ین میفصل مجاز به استفاده از خدمت مشمول

 ینهار مهکمدت تعهد به هر علت از خهدمت بر  ه قبل از اتمامک( ۶۶ن موضوع بند )ب( تبصره ماده )یآن دسته از متعهد .۷۲ماده 
 گردند.  یم یت خدمت به سازمان معرفین وضعییشوند جهت تع

رنده باشد، یار گکص سازمان بیآنان به تشخ یر ارادیاز اعمال غ یت ناشیا عدم صالحی یمار ی، بینار کچنانچه علت بر  .تبصره
 گردد.  یم مدت خدمت انجام شده به تناسب جزء خدمت دوره ضرورت محسوب

ن موضوع بنهد )الهف( تبصهره مهاده یا فرار مشمولیبت یفه موظفند موارد غینان وظکار کرنده یار گکب یه دستگاههایلک .۷۳ماده 
 ند. یس نماکور را به سازمان منعکن موضوع بند)ب( ماده مذیخدمت )فرار( مشمول کننده و تر کگان مأمور یرا به ( ۶۶)

افته به طور ساالنه بر اسهاس یه اختصاص یفه مأمور را به تعداد سهمین وظینه آموزش مشمولیدولت موظف است هز . ۷۴ماده 
ه یزان سههمیهل بهه مکهل قهرار دههد تها سهتاد کهار ستاد یمحاسبه و در اخت یالیب ر یزان چهار هزار برابر ضر یبه م یسرانه آموزش

 د.یآموزش دهنده پرداخت نما یبه سازمان ها یواگذار 
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ا یمسلح و  یروهایفه مأمور به خارج از نینان وظکار که یلکل ک یب فرماندهی، با تصویج همگانیا بسیدر زمان جن  و  .۷۵ماده 
ن صهورت یه در اک شوند میمسلح فراخوانده  یروهایانجام خدمت دوره ضرورت در ن یل براکستاد  یاز آنان برابر زمانبند  یبخش

 دهند. یمسلح انجام م یروهایمانده خود را در نیخدمت باق

ب یو بهه تصهو شهود میه یهربه  ته یذ  یر نهادههایدولت و سها یار کل با همکن فصل توس  ستاد یا ین نامه اجرائییآ .۷۶ماده 
 رسد.  یل مک یفرمانده

 یحته یر یهار گکهه در خاتمهه دوره آمهوزش و ابتهداء بکهننهد کم یتقس یفه را طور ینان وظکار کلفند کمسلح م یروهاین .۷۷ماده 
 رد.یآنان صورت گ یو اخالق ینیت دیترب یبرا یزیشوند و برنامه ر  یر یار گکتها بیالت و قابلیان متناسب با تحصکاالم

و رشهته  کبهر مهدر  یرند و مبتنیگ یقرار م یابی، مورد ارز یو تخصص یفه در طول مدت دوره آموزش نظامینان وظکار ک .۱تبصره 
 یا فرعهیه ید در رسهته اصهلیهگردد و فرد با ین مییتع یو فرع یهر فرد، دو رسته اصل یبرا ها،یی، آموزش، مهارت و توانایلیتحص
 شود.  یر یار گکخود ب

 د. گرد میه و ابالغ یل تهکن ماده توس  ستاد یا یدستورالعمل اجرائ .۲تبصره 

 سایر مقررات .فصل مهن
، ینظهام یاسهتمرار آموزشهها یها نههید زمیهفهه باینهان وظکار کاوقهات فراغهت  یسهاز  نهیمنظور ارتقاء منزلت و به  به .۷۸ماده 

 در ضمن خدمت فراهم گردد.  یو سوادآموز  یا و حرفه ی، فنی، خدماتی، ورزشیاسی، سیدتیعق

 د. ین نمایور را تأمکمذ یآموزشها یاز اجرایزات و اعتبارات مورد نیانات، تجهکلف است امکدولت م .۱تبصره 

شهود و پهس از   یه مهیرب  ته  یذ  یدستگاهها یار کن ماده ظرف سه ماه توس  وزارت دفاع با همیا ینامه اجرائ نییآ .۲تبصره 
 رسد.  یران میأت وز یب هیل به تصوکد ستاد ییتأ

بهه سهربازان و ارتبهاط بها خهانواده آنهان در  کمک یبرا ییگانها دفتر مشاوره و راهنمایو  یآموزش یز و پادگانهاکدر مرا  .۷۹ماده 
ش یاز په یگان محل خدمت بر اساس فرمههایاند به محض ورود سرباز به پادگان و  ن دفاتر موظفید. اگرد میل کیموارد الزم تش

خانواده  گان را به خانواده اطالع دهد و نظراتیشده محل آموزش و محل خدمت فرد و نحوه ارتباط خانواده با مشمول و   یطراح
 ا شود.یخاص فرد جو یهایژگیها و وییرا درمورد استعدادها، توانا

الزم به او را بهه عمهل آورد و بها خهانواده مشهمول  یهاکمکفرد  یید بر اساس شناساین دفتر بایدرطول مدت خدمت، ا .۱تبصره 
 گان تماس داشته باشد. یدرمورد زمان ورود و خروج فرد در  یحت

 گردد.  یه و ابالغ میل تهکن ماده توس  ستاد یا یدستورالعمل اجرائ .۲تبصره 

/  ۶/  ۱شهور مصهوب ک یقهانون محاسهبات عمهوم( ۴موضوع مهاده) یدولت یتهاکه وزارتخانه ها، مسسسات و شر یلک .۸۰ماده 
و  یها، مسسسهات دولته به وزارتخانهًا کا مشتر یه و سهام آنها منفردًا یسرما  (%۵۰درصد ) ش از پنجاه یه بک ییتهاکر شر یو سا ۱۳۶۶
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تها و کن شهر ی، تعلهق داشهته باشهند و همچنهیمهه قهانونیب یتهاکو شهر  یها و مسسسات اعتبهار ک، به استثناء بانیدولت یتهاکشر 
ران و یهنفهت ا یت ملهکح نام است از جملهه شهر یا تصر یر کبه آنها، مستلزم ذ ین و مقررات عمومیه شمول قوانک یمسسسات دولت

تابعهه، سهازمان  یتهاکران و شر یع ایصنا یتابعه آنها، سازمان گسترش و نوساز  یتهاکتابعه وابسته به وزارت نفت و شر  یتهاکشر 
ر یهالت الزم نظیها خدمات و تسهه یشهردار  یار کتابعه موظفند با هم یتهاکران و شر یا یع معدنیمعادن و صنا یتوسعه و نوساز 

 ند. ین خدمت فراهم نمایفه در حینان وظکار ک یها را برا نماها و موزهیاتوبوسها، گردشگاهها، ساستفاده از ورزشگاهها، قطارها، 

 یاسهتانها و دسهتگاهها یعهال یس شهورایشهور و رئهکوزارت  یار کهن ماده توس  وزارت دفهاع بها همیا ین نامه اجرائییآ .تبصره
 رسد.  یران میأت وز یب هیل به تصوکد ستاد ییو پس از تأ شود میه یرب  ته  یذ 

 یها وزارتخانهه یار کوزارت دفاع با هم یه از سو ک ین نامه هاییفل آنها مطابق آکفه و عائله تحت تینان وظکار که یلک .۸۱ماده 
مهه یرسهد تحهت پوشهش ب یران مهیهأت وز یب هیل به تصوکد ستاد ییو پس از تأ شود میه یته یار و رفاه اجتماعکشور و تعاون، ک

 رند. یگ یمسلح قرار م یروهاین یخدمات درمان

رده کهدا نیار پکه سربازان فوق اشتغال بک یان خدمت دوره ضرورت تا زمانیسال پس از پایکثر کمه به مدت حدا ین بیا .۱تبصره 
 ابد. ی یاستمرار م ،اند

ل کبها مشه یزنهدگشهت ین معیاز نظهر تهأم یه با اعزام مشمول به خدمت سهرباز کرا  ییها دولت موظف است خانواده .۲تبصره 
ه قهدرت اداره که ینیمشهمول یهها به خانواده کمکت امور خود نباشند بر اساس مفاد قانون نحوه یو قادر به تمش شوند میمواجه 

 ان خدمت تحت پوشش قرار دهد. یتا پا ۱۳۶۶/  ۶/  ۳دهند مصوب  یمعاش خود را از دست م

 ست. ین  لک یارات فرماندهیاخت ین قانون نافیمقررات ا .۸۲ماده 

مهه عمهر و حهوادث یمه عمر و حهوادث موضهوع قهانون بیتحت پوشش ب یفه در طول خدمت سرباز ینان وظکار که یلک .۸۳ماده 
 رند. یگ یقرار م ۱۳۷۶ / ۶/  ۳۰تابعه و وابسته به آنها مصوب  یمسلح، وزارت دفاع و سازمانها یروهایپرسنل ن

ها به توسعه و  مهین جر یها و همچن تیحاصله از ارائه خدمات به مشموالن در اخذ معاف یدرآمدها( %۱۰۰صد درصد) .۸۴ماده 
ز به خزانه طبهق یبه مشموالن، پس از وار  یفه عمومیو بهبود سطح خدمات سازمان وظ یفه عمومیوظ یها ز ردهیت و تجهیتقو

 رد. یگ یقرار م یانتظام یرو یار نیقانون بودجه ساالنه در اخت

صد و یهزار و س یکست و نهم مهر ماه یشنبه بیکقانون فوق مشتمل بر شصت و هفت ماده و پنجاه و هفت تبصره در جلسه روز  
 ده است. یمحترم نگهبان رس ید شوراییبه تأ ۱۳۶۳.۸.۸خ یب و در تار یتصو یاسالم یشورا شصت و سه مجلس

  یبر هاشمکا  _ یاسالم یس مجلس شوراییر 

ب را پهس از یهموظفنهد مشهموالن غا یاسهالم یجمههور  یو شهربان یژاندارمر  ،یته انقالب اسالمیمکسپاه پاسداران و  .۱ماده 
ل دهنهد. چنانچهه یهتحو یر یمحل دستگ یفه عمومیر نموده و به حوزه وظیو دستگ ین قانون شناسائیب ایتصو گذشت سه ماه از
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 ل خواهند شد.یمحل تحو ییر و به مراجع قضایده مجددًا دستگینگردبه انجام خدمت  نگونه مشموالن در موعد مقرر حاضریا

 ل دهند. یر و به مراجع صالحه تحویرا دستگ ین ماده موظفند سربازان فرار یور در اکمذ یروهاین .تبصره

فهه یخهدمت وظ ۵۸ر شهوند، عهالوه بهر مجهازات مقهرر در مهاده یه بار دوم دستگکب زمان جن  ین غایمجازات مشمول .۲ماده 
 باشند. یم یفه عمومیخواهد بود و در هر حال موظف به انجام خدمت وظ یقیحبس تعل تا سه سال یک یعموم

ند، ینما ین نامه معرفیب ایخ تصویه خود را پس از سه ماه از تار کن غائب زمان جن  یمدت خدمت دوره ضرورت مشمول .۳ماده 
ه تا سه ماه بعهد از ک ین غائبیاست مشمول یهین خواهد بود. بدیر مشمولیش از سایر شوند، شش ماه بیه دستگک ینیسه ماه غائب

 نخواهند داشت.  یند، خدمت اضافینما ین قانون خود را معرفیب ایخ تصویتار 

ن مهدت از اضهافه یهانهد، ا را در جبههه گذرانده یج مدتیق بسیبت از طر یه در دوران غک ین قانون افرادیب ایتا زمان تصو .تبصره
 خواهد شد.  سرکخدمت آنان 

ار کهارگاه، و بنگهاه، مغهازه بکارخانه، کل یاز قب یر دولتیب زمان جن  را در مسسسات غین غایمشمول یه بنحو ک یسانک .۴ماده 
نگونهه افهراد یخواهد شد. مجازات ا یمعرف ییم صالح قضاکو به محا  ین قانون شناسائیا ۱ور در ماده کمذ یروهاین رند، توس  یگ

 تا سه سال حبس خواهد بود. یک

 خواهد شد.  یدگیرس ین قانون خارج از نوبت در مراجع قضائیا ۴و  ۲مواد  یها به پرونده .تبصره

حهداقل  یج همگانیا بسیفه در زمان جن  یه افراد وظیلکه کند یاتخاذ نما یبیموظفند ترت یو انتظام ینظام یسازمانها .۵ماده 
دفهاع وجهود  یعهال یص شهورایه بهه تشهخکه یانجام دهند. مگر در مهوارد یاتیدوره ضرورت را در مناطق عمل خدمت سال از یک

 باشد. یضرور  یاتیر مناطق عملیدر غ یافراد

 ه و بمورد اجراء گذارده خواهد شد.یته یفه عمومیقانون وظ ۶۶ماه برابر ماده یکن قانون ظرف مدت یا یننامه اجرائیآئ .۶ماده 

 

 

   →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 ←

 → ر خبرنامه ایمیلی اختبار عضو شوید برای دریافت تازه ترین مطالب، د ←
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  آینی نامه معاینه  و معافیت پزشکی مشموالن خدمت وظیفه عمویم

  ۱۳۹۳مصوب 

به پیشنهاد وزارتخانه های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، کشور و بهداشهت، درمهان و  ۱۳۹۳/ ۲/ ۲۱هیوت وزیران در جلسه 
 – قهانون خهدمت وظیفهه عمهومیالحی اصه( ۳۹مهاده )( ۱آموزش پزشکی و تایید ستاد کل نیروهای مسلح و به استناد تبصهره )

  :نامه معاینه و معافیت پزشکی مشموالن خدمت وظیفه عمومی را به شرح زیر تصویب کرد آیین -۱۳۹۰مصوب 

  :نامه، اصطالحات زیر در معانی مشروح به کار می روند در این آیین -۱ماده 

  .و اصالحات بعدی آن -۱۳۶۳مصوب  –قانون خدمت وظیفه عمومی : قانون –الف 

  .نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران :نیروی انتظامی –ب 

ستاد کل نیروهای مسلح، ارتش جمهوری اسالمی ایران، سپاه پاسداران انقالب اسالمی، نیروی انتظهامی  :نیروهای مسلح –پ 
  .جمهوری اسالمی ایران، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان های تابع و وابسته به آنها

  .وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی :وزارت –ت 

  .عمومی نیروی انتظامی و رده های هم نام در استان ها سازمان: سازمان وظیفه –ث 

  .قانون( ۴۱ماده )( ۲و )( ۱شورای شهرستان: شورای پزشکی سازمان در شهرستان ها، موضوع تبصره های ) –ج 

  .مکرر قانون( ۴۲شورای عالی پزشکی سازمان در استان ها، موضوع ماده ) :شورای استان –چ 

  .قانون( ۴۳عالی پزشکی موضوع ماده )شورای سازمان: شورای  –ح 

  .شوراها: شورای شهرستان، شورای استان و شورای سازمان –خ 

  .قانون( ۴۲شورای نیرو: شورای پزشکی بیمارستان های نیروهای مسلح موضوع ماده ) –د 

  .شورای پزشکی: شورای شهرستان یا شورای نیرو حسب مورد –ذ 
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  .قانون قرار دارند از جمله کارکنان وظیفهمشموالن: کسانی که در شمول  –ر 

نامه اجرایی آن  نامه، مبتنی بر معانی و تعاریف به کار گرفته شده در قانون و آیین سایر اصطالحات به کار رفته در این آیین –تبصره 
  .می باشد

  :مشموالن از نظر توان و سالمتی جسمی و روانی در چهار دسته قرار می گیرند -۲ماده 

  .کسانی که از لحاظ جسمی و روانی، سالم بوده و قادر به انجام خدمت دوره ضرورت هستند :دسته یکم –ف ال

دسته دوم: کسانی که دچار بیماری یا نقص عضو یا اختالل روانی جزئی هستند و اگرچه به دلیل عدم برخورداری از سالمتی  –ب 
تناسب نوع بیماری یا نقص عضو و با لحهاظ میهزان تحصیالتشهان، قهادر بهه انجهام کامل، توان انجام امور رزمی را ندارند ولی به 

  .خدمت دوره ضرورت در امور غیر رزمی هستند و به عنوان مشموالن معاف از رزم شناخته می شوند

یهد بهرای بازیهابی دسته سوم: کسانی که دچار عدم رشد یا بیماری های جسمی یا روانی درمان پذیر هستند و به دلیل اینکه با –ج 
نامهه و پیوسهت آن تعیهین مهی  سالمت، تحت درمان و معالجات الزم قرار گیرند، در مدتی که براساس ضواب  موضهوع ایهن آیین

  .گردد، قادر به انجام خدمت دوره ضرورت نیستند و در مدت مذکور، به عنوان مشموالن معاف موقت پزشکی شناخته می شوند

ه دچار بیماری یا نقص عضو یا اختالل روانی غیرقابل درمان هستند و بهه طهور دائهم، قهادر بهه انجهام دسته چهارم: کسانی ک –د 
خدمت دوره ضرورت در امور رزمی یا غیر رزمی نیستند و آن دسته از مشموالن معاف موقت پزشکی که با رعایت ترتیبات مقهرر در 

الجات طوالنی مدت )بیش از دو سال( دارند و به عنهوان مشهموالن معهاف نامه، نیاز به مع این آیین( ۲۵قانون و ماده )( ۴۰ماده )
  .دائم پزشکی شناخته می شوند

با توجه به ضواب  این ماده، مشموالن دچار بیماری ها، عدم رشدها و نقص عضوهای به شرح فهرست پیوست که تأیید  –تبصره 
  .دسته تعیین شده مربوط قرار می گیرند شده به مهر دفتر هیوت دولت است، حسب میزان تحصیالتشان، در

مشموالن به هنگام معرفی برای اعزام به خدمت، باید از نظر سالمت جسهمی و روانهی توسه  یهک پزشهک کهه در ایهن  -۳ماده 
  .نامه مورد معاینه قرار گیرند نامه پزشک اول نامیده می شود، به شرح مواد این آیین آیین

پزشکان نیروهای مسلح می باشد و در صورت نبودن، از پزشکان غیرنظامی متعهد که صالحیت پزشک اول، یک نفر از  -۴ماده 
  .آنان به وسیله نیروی انتظامی تأیید شده باشد، استفاده خواهد شد
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در نامه، مورد معاینه قهرار داده و نتیجهه را  این آیین( ۲پزشک اول، وضعیت جسمی و روانی مشموالن را با لحاظ ماده ) -۵ماده 
  .برگه معاینه اولیه که توس  سازمان تهیه می شود، درج و مهر و امضا می نماید

تشخیص دهد و وی به این تشخیص، اعتراض  ( ۲در صورتی که پزشک اول، مشمول را جزء دسته یکم موضوع ماده) -۶ماده 
نظر به شورای شهرستان احاله خواهد  داشته باشد یا مشمول را جزء دسته های دوم تا چهارم تشخیص دهد، موضوع برای اظهار

  .شد

 شورای شهرستان از سه نفر پزشک نیروهای مسلح تشکیل می گردد و رأی اکثریت آنان مالک عمل است  -۷ماده 

در صورتی که تأمین پزشکان مورد نیاز از نیروهای مسلح امکان پذیر نباشد، نیهروی انتظهامی از پزشهکان غیرنظهامی  -۱تبصره 
  .، در شورای شهرستان استفاده خواهد کردمورد تأیید

چنانچه یکی از اعضای شورای شهرستان، مشمولی را به عنوان پزشک اول مهورد معاینهه قهرارداده باشهد، مجهاز بهه  -۲تبصره 
  .اظهار نظر درباره همان مشمول، در شورای شهرستان نمی باشد

نامه را به صورت بالینی مورد معاینه قرارداده و چنانچه بیمهاری  آییناین ( ۶شورای شهرستان، مشموالن موضوع ماده ) -۸ماده 
نامه و پیوست آن،  یا نقص عضو آنان مشهود باشد یا به نحوی برای اعضای شورای شهرستان محرز باشد، براساس مفاد این آیین

معاینهه تخصصهی در نزدیهک تهرین درباره معافیت پزشکی مشموالن، اظهار نظر می نماید و در غیر ایهن صهورت، پهس از انجهام 
  .بیمارستان نیروهای مسلح یا مرکز مجهز وزارت و اخذ نظر پزشک متخصص، اظهار نظر خواهد نمود

  .نظرات تخصصی موضوع این ماده، جنبه مشورتی داشته و شورای شهرستان الزامی به پذیرش آنها ندارد –تبصره 

شهرستان و قبل از اعزام به خدمت، تغییهری در وضهع جسهمی یها روانهی وی چنانچه پس از معاینه مشمول در شورای  -۹ماده 
حاصل شده و بیماری جدیدی به وجود آید یا بیماری قبلی تشدید شود که به تشخیص سازمان و با کسهب نظهر مشهورتی پزشهک 

فته و نظر اخیهر شهورای یهاد معتمد، قادر به انجام خدمت نباشد، مشمول مجددًا در شورای شهرستان مربوط مورد معاینه قرار گر 
  .شده مالک عمل می باشد

نامه اجرایی مربوط، به تحصیل اشتغال داشته و  رسیدگی به تقاضای معافیت پزشکی مشموالنی که برابر قانون و آیین -۱۰ماده 
، مگر در خصهوص از معافیت تحصیلی استفاده می نمایند، پس از فراغت از تحصیل یا ترک تحصیل یا اخراج به عمل خواهد آمد

  .نامه و پیوست آن، مقطع تحصیلی در آن اثر نداشته باشد نقص عضو یا بیماری هایی که براساس ضواب  این آیین
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مشموالن مقیم خارج از کشور که درخواست رسیدگی به وضعیت معافیت پزشکی دارند، از طریهق نماینهدگی کنسهولی  -۱۱ماده 
  .مت خود یا نزدیک ترین نمایندگی تعیین شده، به پزشک معتمد معرفی می شونددولت جمهوری اسالمی ایران در محل اقا

تایید اقامت مشموالن در خارج از کشور برعهده نمایندگی کنسولی موضوع این ماده و براسهاس ضهواب  مربهوط مهی  -۱تبصره 
  .باشد

، از پزشهکان ایرانهی مقهیم خهارج و در صهورت پزشک موضوع این ماده، با پیشنهاد وزارت امورخارجه و تأیید سازمان -۲تبصره 
  .عدم دسترسی، از پزشکان خارجی انتخاب می گردد

نامه، مشمول مربوط را از نظر سالمت جسمی و روانی مهورد معاینهه قهرارداده و در  این آیین( ۱۱پزشک موضوع ماده ) -۱۲ماده 
ا برای تشهخیص، نیازمنهد معاینهات تخصصهی و سهایر صورتی که وی را دچار بیماری، عدم رشد یا نقص عضو تشخیص دهد و ی

اقدامات تشخیصی بداند، اقدامات الزم را برای معرفی مشمول به بیمارستان خارج از کشور مورد تایید سازمان، معمول و پهس از 
  .دریافت نتیجه، مراتب را به نمایندگی مربوط اعالم می نماید

نامه، پس از اخذ نتیجه، نسبت به تشکیل و تکمیل پرونده مشمول مربوط اقدام  ناین آیی( ۱۲نمایندگی موضوع ماده ) -۱۳ماده 
و پرونده را پس از تأیید مسوول نمایندگی، از طریق وزارت امورخارجه جههت طهرح در شهورای شهرسهتان و اظههار نظهر براسهاس 

  .نامه و پیوست آن و محتویات پرونده، به سازمان ارسال می کند ضواب  این آیین

سازمان می تواند جلسات شورای شهرستان را برای رسیدگی به وضهعیت مشهموالن موضهوع ایهن مهاده، بها اسهتفاده از  –صره تب
  .پزشکان مورد تایید ایرانی داخل یا خارج از کشور، با هماهنگی وزارت امورخارجه در نمایندگی برگزار نماید

ای شهرستان پهس از انجهام معاینهات تخصصهی و تصهمیم گیهری به منظور رسیدگی به اعتراض مشمول به رأی شور  -۱۴ماده 
  .نهایی، شورای استان، متشکل از سه نفر پزشک متخصص استان تشکیل می گردد

نامه و پیوست آن، که بنا به تشخیص  به منظور رسیدگی به موارد عدم تطابق رأی شورای پزشکی، با قانون و این آیین -۱۵ماده 
او تعیین می شود، شورای سازمان متشکل از سه نفر پزشک متخصهص نیروههای مسهلح تشهکیل مهی رییس سازمان یا نماینده 

  .گردد

در شورای استان و شورای سازمان، رأی اکثریت پزشکان عضو، معتبر و مبنای عمل سازمان است و اعضای شورای  -۱۶ماده 
  .شهرستان، امکان عضویت در آنها را ندارند
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پرونده آنان به شورای استان یا شورای سازمان ارجاع می گردد موظفند ظرف یهک مهاه از تهاریخ ابهالغ مشموالنی که  -۱۷ماده 
معرفی نامه، خود را جهت معاینه معرفی نمایند و در صورت عدم حضور، شورای مربوط حسب مهورد، براسهاس محتویهات پرونهده 

  .تصمیم گیری می نماید

ن یا شورای سازمان، به صورت بالینی انجام مهی پهذیرد و در صهورتی کهه بیمهاری بها معاینه مشموالن در شورای استا -۱۸ماده 
معاینه بالینی تأیید نگردد، سازمان براسهاس درخواسهت شهورای مربهوط حسهب مهورد، موظهف اسهت مشهموالن را بهرای معاینهه 

  .تخصصی به نزدیکترین بیمارستان نیروهای مسلح یا مراکز مجهز وزارت معرفی نماید

نامه معرفی می شوند، موظفند ظرف یک ماه  این آیین( ۱۸و )( ۸مشموالنی که برای معاینات تخصصی موضوع مواد ) -۱۹ ماده
به بیمارستان یا مرکز تعیین شده مراجعه نمایند و در صهورت عهدم مراجعهه در مهدت تعیهین شهده، شهورای مربهوط حسهب مهورد، 

  .نظر آن مالک عمل سازمان در اعزام مشموالن به خدمت می باشدبراساس محتویات پرونده، تصمیم گیری می نماید و 

مشموالنی که پس از معاینه در شورای استان یا شورای سازمان، قادر به خدمت تشخیص داده شده اند، چنانچه قبل  -۲۰ماده 
یت جدیهد آنهان در شهورای از اعزام، دچار نقص عضو یا بیماری جدیدی شوند که از نظر معافیت پزشکی تعیین کننده باشد، وضع

  .شهرستان مورد بررسی قرار گرفته و نظر اخیر شورای شهرستان مالک عمل می باشد

یگان های نیروهای مسلح مجاز به ترخیص مشموالنی که قبل از اعزام، در شورای استان یا شورای سهازمان معاینهه  -۲۱ماده 
ا نقص عضوی به وجود آید یا بیماری قبلی آنان تشدید یافته و از موارد شده اند، نمی باشند مگر این که در حین خدمت، بیماری ی

  .معافیت دایم باشد که در این صورت براساس رأی شورای نیرو اقدام خواهد شد

تشهخیص ( ۲در صورتی که اعضای شوراها، مشموالن را جزء دسته اول یا دسته های دوم تا چههارم موضهوع مهاده ) -۲۲ماده 
ظر خود را در برگ رأی شورای مربوط که ملصق به عکس مشمول باشد با قید نوع بیماری و مسهتندات موضهوع دهند، مکلفند ن

نامه و پیوست آن، درج و محل مربوط را با ذکر مشخصات کامل خود، شامل نام و نام خانوادگی و شهماره نظهام پزشهکی  این آیین
  .مهر و امضا نمایند

  .برای کارکنان وظیفه در حین خدمت، با شورای نیروی مربوط است تشخیص موارد معافیت دائم –تبصره 

  .نیروهای مسلح موظفند پزشکان مورد نیاز شوراها را به نیروی انتظامی معرفی نمایند -۲۳ماده 

 در صورتی که تامین پزشکان مورد نیاز از نیروهای مسلح امکان پذیر نباشد، شبکه بهداشهت و درمهان ههر شهرسهتان، –تبصره 
  .حسب درخواست سازمان، پزشکان مورد نیاز را به نیروی انتظامی معرفی می نماید
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مشموالنی که متقاضی معاینه تخصصی باشند یا بهه آرای شهورای شهرسهتان اعتهراض داشهته باشهند، هزینهه ههای  -۲۴ماده 
  .مربوط به معاینات تخصصی، اعم از بالینی و تشخیصی را پرداخت می نمایند

نامه و پیوست آن، به طور  ه مشموالنی که به علت ابتال به بیماری به تشخیص شوراها و در چارچوب ضواب  این آیینب -۲۵ماده 
موقت قادر به انجام خدمت دوره ضرورت نباشند، به منظور درمان برای مدتی که شورای مربوط تعیین می نماید و در هر حال در 

عافیت موقت پزشکی داده خواهد شد و چنانچه در پایان سال دوم با وجود اقهدامات هر مرحله، از یک سال تجاوز نخواهد کرد، م
درمانی، شورای یاد شده، بیماری را درمان شده تشخیص ندهد و فرد نیز قادر به انجام خدمت نباشد، از ابتدای سال سوم به طور 

  .دائم از خدمت دوره ضرورت معاف خواهد شد

به اظهار خود یا نظر پزشک اول، به مواد مخدر اعتیاد داشته باشهد و اعتیهاد وی توسه  شهورای چنانچه مشمول، بنا  -۲۶ماده 
شهرستان تأیید گردد، از سوی سازمان برای ترک اعتیاد در مدت شش مهاه، بهه یکهی از مراکهز تحهت پوشهش وزارت یها سهازمان 

  .ه سازمان اعالم می نمایدبهزیستی کشور معرفی می شود و مرکز یاد شده نتیجه را ظرف مدت مذکور، ب

قانون، معافیت موقت پزشکی مشموالن موضوع این ماده که در مدت مقهرر، بهه ( ۳۹ماده )( ۳با توجه به حکم تبصره ) –تبصره 
  .مرکز مربوط مراجعه ننمایند یا موفق به ترک اعتیاد نشوند، از لحاظ داشتن اعتیاد به مواد مخدر، قابل تمدید نخواهد بود

کارکنان وظیفه ای که در حین خدمت دوره ضرورت، مبتال به بیماری یا نقص عضو شوند، چنانچه پس از اتمام مدت  -۲۷ماده 
نامه و پیوسهت  معالجه که کمتر از شش ماه نباشد، طبق نظر شورای نیرو، قادر به انجام خدمت نبوده و براساس ضواب  این آیین

بقیه خدمت دوره ضرورت معاف می شوند و مدت معالجه آنان، جزء خهدمت دوره  آن، معاف دائم پزشکی تشخیص داده شوند، از
  .ضرورت محسوب می گردد

چنانچه شورای نیروی مربوط تشخیص دهد که نقص عضو یا بیماری تا پایهان خهدمت مقهرر کهه کمتهر از شهش مهاه  -۱تبصره 
ق معاینه ذکر و با تنظیم صورتجلسه شهورا ملصهق بهه عکهس نباشد، ترمیم نشده یا بهبود نخواهد یافت، مراتب را مشروحًا در اورا

  .مشمول به یگان خدمتی مربوط اعالم می نماید تا نسبت به ترخیص آنان و معرفی به سازمان اقدام شود

کارکنان وظیفه ای که در حین خدمت به سبب بیماری مهورد معاینهه قهرار مهی گیرنهد و بهه تشهخیص شهورای نیهرو،  – ۲تبصره 
نامه و پیوست آن، شرای  معافیت دایم یا موقت داشته باشند، چنانچه بیمهاری آنهان مربهوط بهه قبهل از  ضواب  این آیینبراساس 

اعزام باشد با تنظیم صورتجلسه شورا ملصق به عکس مشمول به یگان خدمتی مربوط اعالم تا نسبت به ترخیص آنهان و معرفهی 
  .به سازمان اقدام شود
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  .ضوع این ماده، طول مدت قانونی خدمت دوره ضرورت از زمان اعزام تا پایان خدمت استحین خدمت مو -۳تبصره 

کارکنان وظیفه ای که در حین غیبت یا فرار، یا به سبب ارتکاب جرم و یا به صورت ارادی، مبتال به بیماری یها نقهص  – ۴تبصره 
مهاده محسهوب نشهده و مهدت معالجهه آنهان، جهزء  عضو شوند، ابتالی آنان به بیماری یا نقص عضو، حین خدمت موضوع ایهن

خدمت دوره ضرورت محسوب نمی گردد و از لحاظ وضعیت معافیهت پزشهکی، طبهق نظهر شهورای نیهرو و براسهاس ضهواب  ایهن 
  .نامه و پیوست آن، با آنان رفتار خواهد شد آیین

فق  در صورتی معاف دائم از خهدمت  مشموالن پزشک اعم از پزشکان عمومی، دندانپزشکان و پزشکان متخصص، -۲۸ماده 
نامه و پیوست آن، به تشخیص شوراها و شورای نیرو، قادر به اشتغال  دوره ضرورت شناخته می شوند که براساس ضواب  این آیین

ابت به حرفه طبابت در نیروهای مسلح نباشند و آن عده از مشموالن مذکور که از سالمت کامل برخوردار نیستند، ولی قادر به طب
در نیروهای مسلح می باشند به خدمت دوره ضرورت اعزام می شوند و برابر نظرشورای مربوط، از خدمت سنگین که بها سهالمتی 

  .آنان منافات داشته باشد از جمله امور رزمی، معاف خواهند شد

مهاده ( ۲چوب حکهم تبصهره )نحوه آموزش مشموالنی که براساس حکم این ماده از امور رزمی معاف می شوند، در چهار  –تبصره 
 .قانون تعیین خواهد شد( ۳۹)

 

 

   →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 ←

 → ر خبرنامه ایمیلی اختبار عضو شوید برای دریافت تازه ترین مطالب، د ←
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نامه معاینه و معافیت  آینی( ۲فهرست بامیری ها، نقص عضوها و عدم رشدهای موضوع تبصره ماده )
 پزشکی مشموالن خدمت وظیفه عمویم

 مقدمه

و معافیهت پزشهکی مشهموالن خهدمت  نامهه معاینهه آیین( ۲انواع بیماری، عدم رشد و نقص عضوهایی که براساس ضواب  ماده )
  .وظیفه عمومی، در طبقه بندی مشموالن از نظر معافیت پزشکی مالک عمل است به شرح بخش های زیر می باشد

 بامیری های عمویم  :بخش اول

کسهانیکه در ی قابل عالج که مّدت درمان آنها بیشتر از یک ماه باشهد و همچنهین اعمهال جراحهی و ها بیماریابتالء به  -۱بند 
ت تا یکسال  :دوران نقاهت بیماری می باشند

ّ
 معاف موق

  :طول قد -۲بند 

 سانتی متر: معاف دائم  ۱۴۵الف ( کمتر از 

 سانتی متر: معاف دائم  ۱۴۰تبصره برای دارندگان مدارک تحصیلی کارشناسی و باالتر طول قد کمتر از 

بهرای  ۱۴۰= ˂قهد = ˂۱۵۵تحصهیلی فهوق دیهپلم و پهایین تهر و  سانتی متر بهرای دارنهدگان مهدرک ۱۴۵= ˂قد = ˂۱۵۵ب (
 معاف از خدمات رزمی  :دارندگان مدرک تحصیلی لیسانس و باالتر

 معاف از خدمات رزمی  :BMI ۳۵ ˂ چاقی مفرط -۳بند 

 معاف از خدمات رزمی  :BMI ۱۷ ˃ الغری مفرط -۴بند 

ی فهوق برخهوردار نباشهند )بیمهاری آنهان در حهد ها بیماریمشمولین پزشک که از سالمتی کامل در خصوص هر یک از  -۵بند 
 معافیت از خدمات سنگین  :معافیت دائم باشد( لیکن قادر به طبابت در نیروهای مسلح باشند

 بامیری های غدد مرتشحه داخل  :بخش دوم
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کرومگههالی، ژیگانتیسههم، سههندروم کوشههین ، دیابههت بههی مههزه، آدنههوم هیپههوفیز، ههها بیماری -۱بنههد  ی غههدد هیپههوفیز شههامل: آ
 هیپوفونکسیون کّلی هیپوفیز: معاف دائم 

 :ی غدد تیروئیدها بیماری -۲بند 

عدم پاسخ به  الف( هیپرتیروئیدی با داشتن عالئم واضح بالینی و آزمایشگاهی )در مراکز دانشگاهی یا نیروهای مسلح( در صورت
 معاف دائم :درمان

ب( هیپرتیروئیدی و هیپوتیروئیدی با داشتن عالئم واضح بهالینی و آزمایشهگاهی )در مراکهز دانشهگاهی یها نیروههای مسهلح( در 
 معاف از خدمات رزمی :صورت پاسخ به درمان

فسی خارج ریوی )کهه بها اسهپیرومتری با اثر فشاری و عالئم انسدادی مجاری تن CC ۱۰۰ ج( گواترهای حجیم با میزان بیش از
 ثابت شده باشد(: معاف دائم

ت 
ّ
 د( تیروئیدیتهای حاد و تحت حاد: شش ماه معاف موق

 :ی غدد پاراتیروئیدها بیماری -۳بند 

 معاف دائم :الف( هیپرپاراتیروئیدی

 معاف دائم  :ب( هیپوپاراتیروئیدی

 :ی غدد فوق کلیویها بیماری -۴بند 

 فوق کلیوی: معاف دائم الف( پرکاری غده

 ب( کم کاری غده فوق کلیوی: معاف دائم 

و  ۳ژنیکوماستی شدید که با انجام سونوگرافی بافت فیبروندوالر گزارش شده باشد و در ارزیابی مراحل رشد بلوغ در حد تانر -۵بند 
 معاف دائم  :یا باالتر)جنس مسنث( باشد

 سندروم کالین فلتروسندرم کالمن: معاف دائم  -۶بند 
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 :ی غدد دیگرها بیماری -۷بند 

 الف( تومورهای خوش خیم و بدخیم هیپوفیز: معاف دائم

 ب( هرمافرودیسم ها: معاف دائم 

 :ی تغذیه و متابولیکها بیماری -۸بند 

 معاف دائم :Ӏ الف( دیابت قندی تیپ

اثبات شده  ۱۲۶و قند ناشتای بیش از  ۷باالتر از  AIC که با وجود درمان، هموگلوبین (ӀӀب( دیابت غیر وابسته به انسولین )تیپ
 معاف دائم :طی بستری در مراکز درمانی نیروهای مسلح و یا دانشگاهی داشته باشد

 ج( هیپرانسولینیسم همراه با هیپوگلیسمی اثبات شده در مراکز درمانی نیروهای مسلح و یا دانشگاهی: معاف دائم 

ی فهوق برخهوردار نباشهند )بیمهاری آنهان در حهد ها بیماریمشمولین پزشک که از سالمتی کامل در خصوص هر یک از  -۹بند 
 معافیت دائم باشد( لیکن قادر به طبابت در نیروهای مسلح باشند: معاف از خدمت سنگین 

 :ها بیماریسایر  -۱۰بند 

 نامه می باشند: معاف از خدمات رزمی آیین ۲ی موضوع این بخش که منطبق با دسته دوم ماده ها بیماریالف( سایر 

 نامه می باشند: شش ماه معاف موقت آیین ۲ی موضوع این بخش که منطبق با دسته سوم ماده ها بیماریب( سایر 

 باشند: معاف دائم  نامه می آیین ۲ی موضوع این بخش که منطبق با دسته چهارم ماده ها بیماریج( سایر 

 ی پوست و بافت های زیر پوست ها بامیری :بخش سّوم

 :انواع اگزمای وسیع و شدید -۱بند 

 الف( در صورتی که مزمن و مقاوم به درمان بوده و مانع از فعالیت در نیروهای مسلح شود: معاف دائم
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به طور کامهل( و یها ههردو پها )از مهچ بهه پهائین بهه طهور ب( اگزمای شدید. مزمن و مقاوم به درمان هر دو دست )از مچ به پائین 
 کامل(: معاف دائم

 معاف از خدمات رزمی  :ج( در سایر موارد

 ……… عفونت های قارچی عمیق و وسیع پوست مانند توکاردیازیس، اسپروتریکوزیس و -۲بند 

 الف( در صورتیکه مزمن و مقاوم به درمان باشد: معاف دائم

ت  :ب( کچلی
ّ
 شش ماه معاف موق

بنحویکه در دمای معمول اتاق بعهد از شسهتن و )هیپرئیدروز )عرق کردن کف یک یا دو دست و یا کف یک یا دو پا( شدید  -۳بند 
 معاف از خدمات رزمی  :دقیقه کف دستها یا پاها کاماًل خیس شود( ۵خشک کردن دستها یا پاها بعد از مدت 

 طی شدید و گسترده: معاف دائم لیکن پالن پوستی و مخا -۴بند 

 :پسوریازیس -۵بند 

درصد( و یا انورسه و یا پسوریازیسههای  ۲۵الف( شدید کف دست ها و یا پاها و یا پسوریازیس های شدید و گسترده بدن )بیش از 
 معاف دائم :شدید سر و گردن

 ب( در سایر موارد: معاف از خدمات رزمی 

 معاف دائم  :سل های پوستی -۶بند 

 لوپوس اریتماتوسیستمیک و یا لوپوس اریتماتو تحت حاد و یا لوپوس اریتماتودیسکوئید: معاف دائم  -۷بند 

 :خال های پیگمانته مادرزادی و یا آنژیوم های وسیع و غیر قابل عمل -۸بند 

 ئممعاف دا :الف( توأم با اختالالت عملی و یا در سر و صورت که کراهت منظر شدید ایجاد کرده باشد

 ب( در سایر موارد: معاف از خدمات رزمی 
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 میکوزیس فونکوئید و سایر لنفومای پوستی و پاراپسوریازیس با پالکهای بزرگ: معاف دائم  -۹بند 

درصد( سطح بدن و ضخیم بوده یا چسبندگی به اطراف داشته  ۲۰سیکاتریس های جلدی در صورتی که وسیع )بیش از  -۱۰بند 
یا انجام تمرینات نظامی بوده یا تمایل به زخم شدن داشته و یا اختالالت عملهی در انهدامها ایجهاد کهرده  و مانع حمل تجهیزات و

 باشد: معاف دائم 

 برای دارندگان مدارک کارشناسی و باالتر: معاف از خدمات رزمی  –تبصره 

 معاف دائم  :سیکاتریسهای صورت و گردن در صورتیکه کراهت منظر شدید ایجاد کرده باشد -۱۱بند 

 درصد کل بدن: معاف دائم  ۴۰ویتیفیگو گسترده صورت و یا هر دو دست بطور کامل و یا با وسعت بیش از  -۱۲بند 

 معاف از خدمات رزمی  :برای دارندگان مدارک کارشناسی و باالتر –تبصره 

های عمقی و سطحی کهه بها ورم مهزمن  عوارض پوستی شدید که در اثر اختالالت عروقی ایجاد شده باشد مانند فلبیت -۱۳بند 
  .اندام توأم باشد: معاف دائم

 معاف دائم  :هیپودرمیتهای ندولر شدید، منتشر، مقاوم و توأم با عالئم سیستمیک -۱۴بند 

کرودرماتیت آنتروپاتیکها، اریهتم مهولتی  -۱۵بند  کرودرماتیت مزمن هالوپو، آ درماتوزهای اتوایمیون تاولی اکتسابی و مادرزادی و آ
 فرم شدید با درگیری مخاطی و عروقی: معاف دائم 

 :هیپرکراتوز یا میخچه یا زگیلهای کف هر دو دست و یا هر دو پا -۱۶بند 

 صد کف هر یک از دستها و پاها را گرفتار کرده باشد و مقاوم به درمان باشد: معاف دائمدر  ۳۰الف( در موارد شدید که بیش از 

 معاف از خدمات رزمی  :ب( در موارد خفیف

 درصد سطح بدن را گرفتار کرده باشد و مقاوم به درمان باشد: معاف دائم  ۴۰فرونکولوز شدید و وسیع که بیش از  -۱۷بند 

در حین انجام خدمت وظیفه یا در اثر حساسیت و یا مسمومیت نسبت به مواد شیمیائی )شهغلی،  ی پوستی کهها بیماری -۱۸بند 
 معاف دائم  :جنگی( ایجاد شده باشد و به درمان مقاوم باشد ،داروئی
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 نامه مذکور کهیر: جهت پیوست به آیین -۱۹بند 

 .الف( همراه با آنژیوادم: معاف دائم

 معاف از خدمات رزمی  :ب( در سایر موارد

 آلویسی اراتا همراه با کراهت منظر یا توتالیس و یا یونیورسالیس: معاف دائم  -۲۰بند 

 برای دارندگان مدارک کارشناسی و باالتر: معاف از خدمات رزمی  –تبصره 

 :انواع اکنه -۲۱بند 

 معاف دائم :توأم Fulminant و Conglobata الف( اکنه

 رت و بدن را گرفتار نماید و مقاوم به درمانهای معمول باشد: معاف از خدمات رزمی ب( اکنه شدید که صو

ت  -۲۲بند 
ّ
 لیشمانیوز)سالک پوستی( فّعال: شش ماه معاف موق

 :سارکوئیدوز -۲۳بند 

 معاف دائم :درصد سطح بدن ۲۵الف( نوع منتشر با درگیری بیش از 

 معاف از خدمات رزمی  :ب( در سایر موارد

 بیماری زنودرماتوز مانند توبروز اسکلروزیس، رکلین هوزل، آلبینبسم، گزرودرما پیگمانتوزا، پورفیری: معاف دائم  -۲۴بند 

 :ایکتیوز گسترده مادر زادی یا اکتسابی -۲۵بند 

 معاف دائم :درصد سطح بدن ۲۵الف( با گرفتاری بیش از 

 درصد و کمتر از سطح بدن: معاف از خدمات رزمی  ۲۵ب( 

 :لیکن سیمپلکس مزمن -۲۶بند 
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 درصد سطح بدن: معاف از خدمات رزمی ۱۱ – ۲۰الف( بین 

 درصد و باالتر سطح بدن: معاف دائم  ۲۱ب( 

 هیدرآدنیت چرکی عود کننده: معاف از خدمات رزمی  -۲۷بند 

ی فوق برخهوردار نباشهند )بیمهاری آنهان در حهد ها بیماریمشمولین پزشک که از سالمتی کامل در خصوص هر یک از  – ۲۸بند 
 معافیت دائم باشد( لیکن قادر به طبابت در نیروهای مسلح باشند: معاف از خدمات سنگین 

 :ها بیماریسایر  -۲۹بند 

 نامه می باشند: معاف از خدمات رزمی آیین ۲ی موضوع این بخش که منطبق با دسته دوم ماده ها بیماریالف( سایر 

 نامه می باشند: شش ماه معاف موقت آیین ۲ی موضوع این بخش که منطبق با دسته سوم ماده ها بیماریب( سایر 

 نامه می باشند: معاف دائم  آیین ۲ی موضوع این بخش که منطبق با دسته چهارم ماده ها بیماریج( سایر 

 ی داخلی مغز و اعصاب )ونرولوژی( ها بامیری :بخش چهارم

 معاف دائم ….(: اختالالت استحاله ای سلولهای عصبی )مانند فریدریش و -۱بند 

اختالالت تعادلی مخچه ای با عالئم ثابت شده بالینی و اقهدامات پهاراکلینیکی در مراکهز درمهانی ن.م و یها دانشهگاهی:  -۲بند 
 معاف دائم 

 :پاراکلینیکی در مراکز درمانی ن.م و یا دانشگاهیانواع میلیتها و سکل آنها با عالئم ثابت شده بالینی و اقدامات  -۳بند 

 الف( در صورتیکه شدید باشد: معاف دائم

 باشد(: معاف از خدمات رزمی  ۴ب( در موارد خفیف )زمانی که براساس طبقه بندی بین المللی )صفر تا پنج( تا حد 

 ار و ناتوان کننده داشته باشد: معاف دائم انسفالیتها و انسفالوپاتیها در صورتیکه عوارض جسمی یا روانی پاید -۴بند 

 معاف دائم  :(MS) مولتیپل اسکلروزیس -۵بند 
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 :انواع صغر عضالنی عضالت بزرگ -۶بند 

 معاف دائم :NCVو EMG الف( با اختالل شدید و ضعف مشهود اثبات شده با

 معاف از خدمات رزمی  :ب( در صورتیکه بدون ضعف مشهود باشد

 معاف دائم  :میوپاتی های اولیه و ثانویهانواع  -۷بند 

 اختالالت مادرزادی سیستم اعصاب مرکزی از هر نوع: معاف دائم  -۸بند 

 معاف دائم  :انواع پاراپلژی ها، پاراپارزی ها، همی پلژی ها، همی پارزیها و منوپلژیها -۹بند 

 معاف از خدمات رزمی  :یها و یا همی پارزیهابرای دارندگان مدارک کارشناسی و باالتر در موارد پاراپارز  –تبصره 

 معاف دائم  :انواع اختالالت و حرکات غیرطبیعی عضوی مربوط به دستگاه خارج هرمی -۱۰بند 

انواع صرع به شرط ثبوت کلینیکی و پاراکلینیکی در مراکز درمانی نظامی یا دانشگاهی با داشتن سوابق مسهتند و مهورد  -۱۱بند 
 معاف دائم  :رعتأیید ابتالء به ص

 در مواردی که شروط فوق تحّقق نیابد ولی احتمال وجود صرع باشد: معاف از خدمات رزمی  –تبصره 

انواع پلی نوریتهای بهبود نیافته و سکل آنها با تأیید الکترود یا گنوزیس و اثبات کلینیکی و پاراکلینیکی در مراکز درمانی  -۱۲بند 
 رکز(: معاف دائم دانشگاهی یا نظامی )حداقل دو م

 :انواع نوروفیبروماتوزها -۱۳بند 

 الف( در موارد شدید ) اختالل عملکرد یا کراهت منظر(: معاف دائم

 معاف از خدمات رزمی  :ب( در موارد خفیف

سابقه مننژیت های مزمن و سکل انواع مننژیت درصورت داشهتن اخهتالل عملهی و عصهبی بهه شهرط اثبهات در مراکهز  -۱۴بند 
  .معاف دائم:درمانی دانشگاهی یا نظامی
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 انواع نورالژیها: معاف از خدمات رزمی  -۱۵بند 

 :انواع فلج اعصاب کرانیال -۱۶بند 

 الف( در موارد شدید مقاوم به درمان همراه با اختالل عملی با اثبات کلینیکی و پاراکلینیکی: معاف دائم

 ب( در موارد خفیف: معاف از خدمات رزمی 

 معاف دائم  :انواع سکته های مغزی با عارضه عصبی )ارگانیک یا غیرارگانیک( -۱۷بند 

 بیماری مباستنی گراویس یا اثبات کلینیکی و پاراکلینیکی در مراکز درمانی نظامی یا دانشگاهی: معاف دائم  -۱۸بند 

 تورتیکولی -۱۹بند 

 درجه انحراف از خ  قائم بدن: معاف از خدمات رزمی ۱۵ – ۲۵الف(

 درجه انحراف از خ  قائم بدن: معاف دائم  ۲۵و بیش از  ۲۵ب(

 برای دارندگان مدارک کارشناسی و باالتر: معاف از خدمات رزمی  –تبصره 

 (C.P) فلج مغزی مادرزادی -۲۰بند 

 الف( همراه با اختالل عملکرد مشهود: معاف دائم

 عارضه ایی مشهود نباشد(: معاف از خدمات رزمی  ب( در حال خفیف )بنحوی که در هنگام راه رفتن در ظاهر عمومی

 معاف دائم  :هایپوکالمی پریودیک با حداقل دوبار بستری در مراکز درمانی نظامی یا دانشگاهی و تأیید پاراکلینیک -۲۱بند 

 :گیلن باره -۲۲بند 

 شش ماه تا یکسال معاف موقت :الف( حاد

 ب( بهبود یافته: معاف از خدمات رزمی 
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ی فوق برخوردار نباشهند )بیمهاری آنهان در حهد ها بیماریمشمولین پزشک که از سالمتی کامل در خصوص هر یک از  -۲۳بند 
 معافیت دائم باشد( لیکن قادر به طبابت در نیروهای مسلح باشند: معاف از خدمات سنگین 

 :ها بیماریسایر  -۲۴بند 

 نامه می باشند: معاف از خدمات رزمی آیین ۲ته دوم ماده ی موضوع این بخش که منطبق با دسها بیماریالف( سایر 

 نامه می باشند: شش ماه معاف موقت آیین ۲ی موضوع این بخش که منطبق با دسته سوم ماده ها بیماریب( سایر 

 نامه می باشند: معاف دائم  آیین ۲ی موضوع این بخش که منطبق با دسته چهارم ماده ها بیماریج( سایر 

 ی اعصاب و روان ها بامیری :بخش پنجم

 :پسیکوزها -۱بند 

 معاف دائم :الف( اسکیزوافکتیو، اسکیزوفرنی، اختالالت هذیانی و پسیکوزهای آتیپیک مزمن

 ب( اختالل سایکوز گذرا: شش ماه معاف موقت 

 :اختالالت خلقی -۲بند 

 الف( ابتال به بیماری دوقطبی نوع یک در هر مرحله و فاز: معاف دائم

 اختالل افسردگی اساسی: معاف دائمب( 

ج( انواع اختالل خلقی افسردگی خفیف )دیس تایمی و سایکلو تایمی(، اختالل خلقی دو قطبی نوع دّوم )هایپومانیا( در صورتیکه 
 با دارو تحت کنترل بوده و یا تهدید کننده خود و اطرافیان نباشد: معاف از خدمات رزمی

ز حمله حاد )اولین حمله حاد مانیا( و افسردگی گذشته باشد و هیچگونه عالمتی نداشته باشد: د( در صورتیکه حداقل شش ماه ا
 معاف از خدمات رزمی 

 :انواع اختالالت شخصیتی -۳بند 
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 الف( انواع سایکوپات )ضد اجتماعی(، مرزی، اسکیزوئید، اسکیزوتایپال و پارانوئید: معاف دائم

 یکه ناتوان کننده نباشد: معاف از خدمات رزمی ب( انواع دیگر اختالل شخصیت در صورت

 :یا سایر اختالالت اضطرابی PTSD فوبیا یا ،اختالل اضطراب ،، اختالل پانیک(OCD) اختالل وسواس -۴بند 

 الف( نوع شدید مقاوم به درمان: معاف دائم

 معاف از خدمات رزمی  :ب( نوع خفیف

 :)عقب ماندگی ها( انواع نقیصه های عقالنی و کند ذهنی ها -۵بند 

 معاف دائم: ۷۰الف( باضریب هوشی زیر 

 معاف از خدمات رزمی : ۷۰ -۹۰ب( با ضریب هوشی بین 

  :اختالالت تکلم و لکنت زبان در صورتیکه علت روانی یا نورولوژیک داشته باشد -۶بند 

 الف ( موارد شدید: معاف دائم 

 عاف از خدمات رزمی تبصره برای دارندگان مدارک کارشناسی و باالتر: م

 ب ( در موارد متوس  یا خفیف: معاف از خدمات رزمی 

کژخوئیهایی که مغایر شوونات اجتماعی و نظامی )از جمله انحرافات جنسی و هموسکسوالیتی( باشهد: شهش مهاه معهاف  -۷بند 
 موقت 

 پس از شش ماه در صورت اثبات در مراکز درمانی ن.م: معاف دائم  –تبصره 

 معاف دائم  :تالالت کنترل تکانه شدیداخ -۸بند 

 اختالالت سوماتوفرم در صورتیکه بیش از دوسال طول کشیده باشد به شرط ثبوت با مدارک پزشکی مستدل: معاف دائم  -۹بند 

 تبصره برای دارندگان مدارک کارشناسی و باالتر: معاف از خدمات رزمی 
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 :اختالالت تیک صوتی یا حرکتی -۱۰بند 

 شدید: معاف دائمالف( نوع 

 معاف از خدمات رزمی  :ب( نوع خفیف

 :اثبات شده… از قبیل اختالل اوتیستیک  (Pervasive Developmental Disorders) اختالالت فراگیر رشد -۱۱بند 

 معاف دائم :الف( شدید همراه با ُافت عملکرد واضح

 معاف از خدمات رزمی  :ب( خفیف

 با ارائه گواهی پزشکی قانونی و تأیید در مراکز درمانی ن.م: معاف دائم  (TS) اختالل هویت جنسی -۱۲بند 

 اعتیاد به مواد مخدر با روان گردان: شش ماه معاف موقت  -۱۳بند 

ی فوق برخهوردار نباشهند )بیمهاری آنهان در حهد ها بیماریمشمولین پزشک که از سالمتی کامل درخصوص هر یک از  -۱۴بند 
 قادر به طبابت در نیروهای مسلح باشند: معاف از خدمات سنگین  معافیت دائم باشد( لیکن

 :ها بیماریسایر  -۱۵بند 

 نامه می باشند: معاف از خدمات رزمی آیین ۲ی موضوع این بخش که منطبق با دسته دوم ماده ها بیماریالف( سایر 

 می باشند: شش ماه معاف موقتنامه  آیین ۲ی موضوع این بخش که منطبق با دسته سوم ماده ها بیماریب( سایر 

 نامه می باشند: معاف دائم  آیین ۲ی موضوع این بخش که منطبق با دسته چهارم ماده ها بیماریج( سایر 

 ی جراحی مغز و اعصاب ها بامیری :بخش ششم

 :اسپوند یلولیزیس و اسپوند یلولیستزیس و رترولیستزیس -۱بند 

 با اختالل و عالئم عصبی: معاف دائمالف( اسپوند یلولیزیس با هر درجه همراه 

 ب( اسپوند یلولیزیس بدون اختالل و عالئم عصبی: معاف از خدمات رزمی
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 دیسک و یا دیسک دهیدراته همراه با عوارض عصبی: معاف دائم Bulge ج( اسپوند یلولیستزیس همراه با

 مات رزمید( اسپوند یلولیستزیس درجه یک و بدون اختالل و عوارض عصبی: معاف از خد

 هه( رترولیسنزیس همراه با عالئم اختالل و عالئم عصبی: معاف دائم 

 معاف دائم :دیسک Extrusion انواع هرنی دیسکال یا -۲بند 

ستون فقرات در مراکز درمانی نظامی و یا دانشگاهی ضروری می باشد و مهواردی کهه  MRI در مورد بیماران عمل نشده، انجام)
  (ز میلوگرافی استفاده شودممنوعیت داشته باشد ا

معهاف از  :یادهیدراتاسهیون دیسهکال همهراه بها عالئهم بهالینی یانهدول اشهمورل (Bulging) ، برجستگی(Protrusion) -۳بند 
 خدمات رزمی 

 معاف دائم  :المینکتومی با عمل جراحی همراه با سوابق مستند کلینیکی و پاراکلینیکی -۴بند 

 خفیف دیسک انجام شده است: معاف از خدمات رزمی  (Bulging) که برای برجستگی تبصره دیسکتومی به روش لیزر

 ساکرالیزایسون، لومباریزاسیون، اسپینابیفیدا و همی ساکرالیزاسیون: معاف از خدمات رزمی  -۵بند 

 :تومورهای استخوانی خوش خیم ستون فقرات -۶بند 

 معاف دائم :ایجاد نمایدالف( در صورتیکه از نظر حجم و موقعیت اختالل عملی 

 معاف از خدمات رزمی  :ب( بدون اختالل عملی

 :انواع شکستگی های مهره ها -۷بند 

 الف( در موارد حاد جهت سیر مراحل درمان: شش ماه معاف موقت

 معاف دائم :درصد ۲۵ب( باکالیس بیشتر از 

 متر از ارتفاع مهره: معاف از خدمات رزمی درصد و ک ۲۵ج( شکستگی زوائد شوکی یا عرضی یا شکستگی مهره با کالپس 
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 .… تغییر شکلهای مادرزادی جمجمه مانند ماکروسفالی، میکروسفالی و -۸بند 

 معاف دائم :الف( با اختالل عملکرد

 ب( بدون اختالل عملکرد: معاف از خدمات رزمی 

 ل عصبی با یا بدون عمل جراحی: معاف دائم کیستهای آراکنوئید و ضایعات مادرزادی با اثر فشاری و توأم با اختال -۹بند 

 معاف دائم  :(A.V.M مثل آنوریسم و)اختالالت عروقی مغز -۱۰بند 

شکستگی های فرورفتهه جمجمهه بهدون سهابقه عمهل جراحهی و فاقهد عارضهه یها شکسهتگی ههای خطهی کهه موجهب  -۱۱بند 
 دیاستازیس نشده باشد: معاف از خدمات رزمی 

 :ی روی مغز و جمجمهسابقه عمل جراح -۱۲بند 

 الف( در صورتیکه کمتر از شش ماه از عمل جراحی گذشته باشد: شش ماه معاف موقت

 ب( همراه با اختالل عملی و یا عالئم عصبی: معاف دائم

 ج( بدون اختالل عملی و عالئم عصبی: معاف از خدمات رزمی 

…. کمپرسیونهای نخاعی به علت تومورهای استخوانی مهره ها و یا سکل عفونتها و آراکنوئیدیتها، تنگی کانال نخاع و  -۱۳بند 
 که همراه با عالئم کلینیکی و پاراکلینیکی باشد یا به مرحله فلج رسیده باشد: معاف دائم 

 معاف دائم  :هر نوع جسم خارجی در داخل جمجمه و کانال نخاعی -۱۴بند 

 :(TOS) توراسیک اوت لت سندرم -۱۵ند ب

 الف( در صورت وجود عالئم بالینی و پاراکلینیک بارز: معاف دائم

 معاف از خدمات رزمی …: ب( در صورت عدم وجود عالئم بالینی از جمله دنده گردنی و 

 :انواع خونریزی های سربر و مننژ -۱۶بند 
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 معاف موقت شش ماه :الف( در موارد حاد جهت سیر مراحل درمان

 ب( با عارضه عصبی )ارگانیک یا غیر ارگانیک(: معاف دائم

 ج( بدون عارضه: معاف از خدمات رزمی 

 :تروماهای عصبی -۱۷بند 

 شش ماه معاف موقت :الف( در موارد حاد جهت سیر مراحل درمان

 ب( فلج اعصابی که سبب اختالالت عملی و ناتوان کننده شود: معاف دائم

 ج( صدمات عصبی حسی: معاف از خدمات رزمی 

 :وجود کیستهای مغزی و یا نخاعی -۱۸بند 

 معاف دائم :الف( به هر اندازه )عمل شده یا عمل نشده( به همراه اختالل عملی و یا عالئم عصبی

 ب( بدون اختالل عملی یا عالئم عصبی: معاف از خدمات رزمی 

 :و محیطی (CNS) تومورهای سیستم اعصاب مرکزی -۱۹بند 

 معاف دائم :الف( بدخیم

 معاف دائم :ب( خوش خیم با عارضه عصبی و اختالل عملی

 ج( خوش خیم بدون عارضه عصبی و اختالل عملی: معاف از خدمات رزمی 

 :هرگونه عمل جراحی روی ستون فقرات ) به جز نسج نرم( -۲۰بند 

 اف موقتشش ماه مع :الف( در موارد حاد جهت سیر مراحل درمان

 معاف دائم :ب( به همراه اختالل عملکردی واضح
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 ج( بدون اختالل عملکردی واضح: معاف از خدمات رزمی 

ی فوق برخوردار نباشهند )بیمهاری آنهان در حهد ها بیماریمشمولین پزشک که از سالمتی کامل در خصوص هر یک از  -۲۱بند 
 لح باشند: معاف از خدمات سنگین معافیت دائم باشد( لیکن قادر به طبابت در نیروهای مس

 :ها بیماریسایر  -۲۲بند 

 نامه می باشند: معاف از خدمات رزمی آیین ۲ی موضوع این بخش که منطبق با دسته دوم ماده ها بیماریالف( سایر 

 نامه می باشند: شش ماه معاف موقت آیین ۲ی موضوع این بخش که منطبق با دسته سوم ماده ها بیماریب( سایر 

 نامه می باشند: معاف دائم  آیین ۲ی موضوع این بخش که منطبق با دسته چهارم ماده ها بیماری( سایر ج

 ی ریه و قفسه صدری ها بامیری :بخش هفمت

 :تغییر شکلهای مادرزادی قفسه صدری مانند سینه فرو رفته )سینه قیفی شکل(، جناغ برجسته یا فقدان عضالت تنفسی -۱بند 

درصهد  ۴۰کمتهر از  FVC) یها ریهه( ۵۰کمتهر از  EF) اختالل واضح بالینی )و تأیید پاراکلینیک( در عملکرد قلهبالف( همراه با 
 پایه(: معاف دائم

 معاف از خدمات رزمی  :ب( بدون اختالل تنفسی و قلبی

اخهتالل عملکهرد متوسه  یها تغییر شکلهای مادرزادی یا اکتسابی مجاری هوائی )فیستولها و تراکووبرونکومگالی( بهمراه  -۲بند 
 معاف دائم  :درصد( ۵۰کمتر از  FEV۱) شدید ریه

 معاف دائم  :تغییر شکل و نقصهای مادرزادی دیافراگم )نبودن دیافراگم یا فلج آن( -۳بند 

 :عدم تشکیل قسمتی از ریه ) اژنزی ریه( یا اپالژی کامل یا جزئی یا رزکسیون قسمتی از ریه طی عمل جراحی -۴بند 

 معاف دائم :درصد پایه( ۴۰کمتر از  FVC) ف( با اختالل متوس  تا شدید در عملکرد تنفسیال

 معاف از خدمات رزمی  :ب( با اختالل خفیف در عملکرد تنفسی
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 :استویت و استوومیلیت دنده ها یا ترقوه یا جناغ سینه یا کتف -۵بند 

 .معاف دائم :ماه( ۶الف( نوع مزمن )بیش از 

 شش ماه معاف موقت :ب( نوع حاد

 معاف از خدمات رزمی  :ج( نوع بهبود یافته

 :یا بیشتر( یا جناغ یا ترقوه یا کتف ۳شکستگی دنده ها ) -۶بند 

 شش ماه معاف موقت :الف( در موارد حاد جهت سیر مراحل درمان

ه شرط اثبهات در بیمارسهتانهای ب( در صورتیکه موجب اختالل متوس  یا بیشتر عملکرد تنفسی یا تغییر شکل شدید شده باشد ب
 معاف دائم :درصد پایه( ۴۰کمتر از  FVC درصد یا ۵۰کمتر از  FEV۱) نظامی یا دانشگاهی

 ج( در صورت اختالل خفیف عملکرد تنفسی: معاف از خدمات رزمی 

 FEV۱) بیشهترنمایدسیکاتریس ها )ناشی از سوختگی و یا اعمال جراحی( که ایجاد اختالل عملکرد تنفسی متوس  یها  -۷بند 
 معاف دائم  :درصد پایه( ۴۰کمتر از  FVC درصد یا ۵۰کمتر از 

 :انواع پلورزیها -۸بند 

 ماه(: معاف دائم۶الف( نوع مزمن )بیش از 

 ب( نوع حاد: شش ماه معاف موقت 

 :سابقه پنوموتوراکس خودبخودی -۹بند 

 الف( تکرار شونده )بیش از یک بار(: معاف دائم

 ب( یک بار تأیید شده: معاف از خدمات رزمی 

 سارکوئیدوز، فیروز منتشر ریه، سندرم کارتاژنز: معاف دائم  -۱۰بند 
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تبصره درخصوص فیبروز ریه در صورتیکه کمتر از یک لهوپ درگیهر باشهد بهرای دارنهدگان مهدارک کارشناسهی و بهاالتر: معهاف از 
 خدمات رزمی 

 :رفیبروز ریه ناشی از اسکا -۱۱بند 

 معاف دائم :درصد پایه( ۴۰کمتر از  FVC درصد یا ۵۰کمتر از  FEV۱) الف( با اختالل عملکرد متوس  یا بیشتر

 ب( با اختالل عملکرد خفیف: معاف از خدمات رزمی 

 ی قارچی مزمن ریه: معاف دائم ها بیماری -۱۲بند 

 پنوموکونیوزها: معاف دائم  -۱۳بند 

 :ریهسابقه ترومبوآمبولی  -۱۴بند 

 الف( اگر تکرار شونده باشد )بیش از یک بار(: معاف دائم

 ب( اگر تکرار شونده نباشد: معاف از خدمات رزمی 

 :آمفیزم ریه -۱۵بند 

 الف( بصورت منتشر: معاف دائم

 ب( لوکالیزه: معاف از خدمات رزمی 

 :یه و یا کیست های هوائی بزرگ و متعددپلوروپریکاردیال، ضایعات بوالر …( کیست های مختلف ریه ) درموئید و  -۱۶بند 

 معاف دائم :درصد پایه( ۴۰کمتر از  FVC درصد یا ۵۰کمتر از  FEV۱) الف( با اختالل متوس  یا بیشتر عملکرد تنفسی

 معاف از خدمات رزمی  :ب( با اختالل عملکرد خفیف و یا بدون اختالل عملکرد تنفسی

 …(سکلهای ریوی )ناشی از آبسه و  -۱۷بند 

 معاف دائم :درصد پایه( ۴۰کمتر از  FVC) الف( با اختالل متوس  یا بیشتر عملکرد تنفسی
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 معاف از خدمات رزمی  :ب( با اختالل خفیف عملکرد و یا بدون اختالل عملکرد تنفسی

 معاف دائم  :برونشکتاری با درگیری حداقل دو لوب -۱۸بند 

 معاف دائم  :(CF) سیستیک فیبروزیس -۱۹بند 

 معاف دائم  :(درصد ۵۰کمتر از  FEV۱) برونشیت مزمن همراه با اختالل عملکرد تنفسی متوس  و یا بیشتر -۲۰بند 

 :(درصد ۵۰کمتر از  FEV۱) آسم به شرط اثبات کلینیکی و پاراکلینیکی و داشتن سوابق درمانی بالینی -۲۱بند 

 الف( با اختالل عملکرد تنفسی متوس  و یا بیشتر: معاف دائم

 ب( در نوع خفیف و آلرژیهای تنفسی: معاف از خدمات رزمی 

برونش و مدیاستن که عارضه ریوی ایجاد کرده و باعث اختالل متوس  و یها بیشهتر در عملکهرد ریهه  .اجسام خارجی ریه -۲۲بند 
 معاف دائم  :هیشده باشد و یا شرائین بزرگ را به مخاطره بیندازد به شرط اثبات در بیمارستانهای نظامی یا دانشگا

سابقه اعمال جراحی قفسه سینه اعم از برداشتن دو و یا بیش از دو دنده یا توراکوپالستی یا رزکسیون حداقل یهک لهوب  -۲۳بند 
 معاف دائم  :ریه یا دکور تیکاسیون ریه

یافتهه و اخهتالل عملکهرد  تروماهای غیرنافذ ریه که باعث پارگی و کونتوزیون ریه شده باشد و بدون عمل جراحهی بهبهود –تبصره 
 معاف از خدمات رزمی  :تنفسی نیز ایجاد نکرده باشد

تنگی های تراشه با برونشها که ایجاد اختالل عملکهرد تنفسهی متوسه  و یها بیشهتر نمهوده باشهد )بها تأییهد یافتهه ههای  -۲۴بند 
 اسپیرومتری(: معاف دائم 

 مدیاستنیتهای مزمن: معاف دائم  -۲۵بند 

 د ریه: معاف دائم پیون -۲۶بند 

 هیپرتانسیون پولمونر اولیه در هر مرحله: معاف دائم  -۲۷بند 
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ی فوق برخهوردار نباشهند )بیمهاری آنهان در حهد ها بیماریمشمولین پزشک که از سالمتی کامل در خصوص هر یک از  -۲۸بند 
 نگین معافیت دائم باشد( لیکن قادر به طبابت در نیروهای مسلح باشند: معاف از خدمات س

 :ها بیماریسایر  -۲۹بند 

 نامه می باشند: معاف از خدمات رزمی آیین ۲ی موضوع این بخش که منطبق با دسته دوم ماده ها بیماریالف( سایر 

 نامه می باشند: شش ماه معاف موقت آیین ۲ی موضوع این بخش که منطبق با دسته سوم ماده ها بیماریب( سایر 

 نامه می باشند: معاف دائم  آیین ۲ی موضوع این بخش که منطبق با دسته چهارم ماده ها بیماریج( سایر 

 ی استخوان )اروتپدی( ها بامیری :بخش هشمت

 :انحرافات ستون فقرات مادرزادی یا اکتسابی -۱بند 

 درجه: معاف دائم ۳۰درجه و کیفوزتوراکو لومبار باالی  ۷۰الف( کیفوزتوراسبک باالی 

 معاف از خدمات رزمی :درجه ۵۰ – ۷۰ب( کیفوزتوراسبک بین 

 درجه: معاف از خدمات رزمی ۱۰ – ۳۰ج( کیفوزتوراکو لومبار بین 

 معاف دائم :درجه ۳۰د( اسکولیوز بیش از 

 معاف از خدمات رزمی  :درجه ۲۰- ۳۰هه( اسکولیوز بین 

 معاف از خدمات رزمی  :درجه ۴۵تا  ۲۰ تبصره برای دارندگان مدارک کارشناسی و باالتر اسکولیوز بین

 شکستگی های قدیمی حفره کوتیل)استابولوم( چنانچه با تغییر شکل حفره و با عارضه مفصلی همراه باشد: معاف دائم  -۲بند 

 نکروز آواسکوالر سر استخوان ران بهر عّلت: معاف دائم  -۳بند 

 :شکستگی های لگن -۴بند 

 الف( نوع مالگین: معاف دائم
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 معاف از خدمات رزمی  :Open Book ب( نوع

 بیماری شوئرمان: معاف از خدمات رزمی  -۵بند 

 :استوومیلیت -۶بند 

 الف ( نوع حاد: شش ماه معاف موقت

ماه درمان بهبود نیافته یا منجر به تغییر شکل استخوان همراه با اختالل عملکرد شده باشد: معهاف  ۶ب( عفونتهائی که علیرغم 
 دائم 

 :تومورهای خوش خیم استخوانی -۷ بند

 الف( همراه با ایجاد اختالل مشهود در کار عضو به شرطی که با عمل جراحی بهبودی حاصل نشود: معاف دائم

 ۳ب( داخل استخوانی در استخوانهای فمور، تیبیا، کالکانووس، تالوس، اسکافوئید، هومروس، رادیوس و اولنا با قطهر بیشهتر از 
 معاف دائم :قطر استخوان ۱/

 قطر استخوان: معاف از خدمات رزمی  ۱/ ۳ج( داخل استخوانی کمتر از 

 :کیستهای استخوانی -۸بند 

قطر استخوان یا کیستهای کوچک متعدد )بیش از سه عدد( بها  ۱/ ۳الف( کیستهای بزرگ با خطر شکستگی یا با اندازه بیش از 
 عارضه )در استخوانهای فمور، تیبیا، کالکانووس، تالوس، اسکافوئید، هومروس، رادیوس و اولنا (: معاف دائم

 معاف از خدمات رزمی  :ب( کیستهای کوچک و بدون عارضه

 :شکستگی های استخوانهای بلند -۹بند 

ماه جوش نخورده باشد و مفصل کاذب ایجاد کرده باشد و یا در وضع نامناسب جهوش خهورده و ۹الف( شکستگی هائی که بعد از 
 اشکال عملی ایجاد نموده باشد: معاف دائم
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ب( شکستگی های جوش خورده استخوانهای بلند و لگن با و یا بدون نصب پیچ یا پالک و یا کهونچر و بهدون عارضهه: معهاف از 
 دمات رزمیخ

ماه از تاریخ شکستگی گذشته باشد: معاف موقت  ۶ج( شکستگیهای جوش نخورده بدون نصب پیچ و پالک و کونچر که کمتر از 
  (ماه از تاریخ شکستگی ۹)به مدت حداکثر 

 :۹شکستگی های استخوانی غیر از استخوانهای بند -۱۰بند 

 هبود نیافته باشد همراه با اختالل عملکرد: معاف دائمماه جوش نخورده و با عمل جراحی نیز ب۹الف( بعد از 

  (ماه از تاریخ شکستگی ۹ماه (: معاف موقت )به مدت حداکثر  ۹ب( جوش نخورده باشد )کمتر از 

 معاف دائم  :قطع یا فقدان یکی از اندامها -۱۱بند 

  :کوتاهی پا -۱۲بند 

 م(: معاف دائم سانتی متر )به استناد اسکنوگرا ۳الف ( کوتاهی بیش از 

 معاف دائم  :سانتی متر ۵تبصره برای دارندگان مدارک کارشناسی کوتاهی بیش از 

 سانتی متر: معاف از خدمات رزمی  ۳تا مساوی  ۱ب ( کوتاهی از 

 معاف از خدمات رزمی  :سانتی متر ۵تا مساوی  ۱برای دارندگان مدارک کارشناسی کوتاهی از  –تبصره 

 معاف دائم  :کندروماتوزیس مفاصل بزرگ همراه با اختالل عملیسینوویال  -۱۳بند 

 انکیلوز مفاصل بزرگ )هانش، زانو، آرنج، شانه، مچ پا، مچ دست(: معاف دائم  -۱۴بند 

  :محدودیت حرکات مفاصل )غیر قابل درمان و پایدار( -۱۵بند 

 ده طبیعی حرکت مفصل مربوطه(: معاف دائم محدو ۱/ ۴الف ( در مورد مفاصل هانش، زانو و شانه ) محدودیت بیش از 
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 :محدوده طبیعی حرکت مفصل در انهدام فوقهانی ۱/ ۲تا  ۱/ ۴برای دارندگان مدارک کارشناسی و باالتر محدودیت بین  –تبصره 
 معاف از خدمات رزمی 

 :ات، محهدود شهده باشهدب ( محدودیت حرکات سایر مفاصل بزرگ )مچ دست، مچ پا، آرنج( در صورتی که بیش از نیمی از حرک
 معاف دائم 

 ج ( در موارد خفیف تر همراه با اختالل عملکرد: معاف از خدمات رزمی 

 در رفتگی مکرر و یا قدیمی و مادرزادی مفاصل بزرگ عمل کرده یا نکرده )بدون عارضه(: معاف از خدمات رزمی  -۱۶بند 

 ی به فاصله بیش از دو ماه ایجاد شود: معاف دائم در صورتیکه در حین خدمت بیش از دو نوبت در رفتگ –تبصره 

 شلی لیگامانهای زانو و مچ پا و در رفتگی عادتی مفاصل که مانع تمرینات نظامی باشد: معاف از خدمات رزمی  -۱۷بند 

 :سندرم ایسکمیک ولکمن -۱۸بند 

 الف( در موارد شدید: معاف دائم

 معاف از خدمات رزمی  :ب( در موارد خفیف

 و یا فقدان ارزش کاری آن در یک دست: معاف دائم  (M.C.P از مفصل) فقدان کامل شست -۱۹بند 

 تبصره برای دارندگان مدارک کارشناسی و باالتر: معاف از خدمات رزمی 

  :فقدان انگشتان دست -۲۰بند 

 الف ( سه انگشت و یا بیشتر در یک دست: معاف دائم 

برای دارندگان مدارک کارشناسی و باالتر، بیش از سه انگشت و یا انگشت شست بهمراه دو انگشت در یک دست: معاف  –تبصره 
 دائم 

 ب ( قطع یک بند انگشت شست یا سبابه و یا بیش از دو بند در سایر انگشتان یک دست: معاف از خدمات رزمی 
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  :)غیر قابل درمان(… نگشتان دست شود مانند سند اکتیلی و عوارضی که مانع بازشدن و یا تا شدن ا -۲۱بند 

 الف ( در بیش از دو انگشت )مرکب(: معاف دائم 

 انگشت و باالتر: معاف دائم  ۳تبصره برای دارندگان مدارک کارشناسی و باالتر 

 ب ( در دو انگشت )ساده(: معاف از خدمات رزمی 

  :یکدیگر کوتاهی اندام فوقانی در مقایسه با -۲۲بند 

 سانتیمتر باشد: معاف دائم  ۵الف ( در صورتیکه بیش از 

 معاف دائم  :سانتی متر ۷تبصره برای دارندگان مدارک کارشناسی و باالتر کوتاهی بیش از 

سهانتیمتر بهرای دارنهدگان مهدارک کارشناسهی و بهاالتر: معهاف از  ۲ -۷سانتیمتر برای مشمولین تا فوق دیهپلم و  ۲ -۵ب ( بین 
 دمات رزمی خ

  :سینوستوزاستخوانهای ساعد -۲۳بند 

 الف ( در دو دست: معاف دائم 

 تبصره برای دارندگان مدارک کارشناسی و باالتر: معاف از خدمات رزمی 

 ب ( در یک دست: معاف از خدمات رزمی 

  :کوبیتوس واروس و والگوس -۲۴بند 

 یا دوطرفه: معاف دائم الف ( همراه با اختالل عملکرد یا ضایعه عصبی یکطرفه 

 تبصره اختالل عملکرد یک طرفه برای دارندگان مدارک کارشناسی و باالتر: معاف از خدمات رزمی 

 درجه انحراف: معاف از خدمات رزمی  ۱۰ب ( بیش از 

 :کوکساپالنا، کوکساوارا، کوکسا ماگنا، کوکسا والگا -۲۵بند 
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 درجه تغییر از محور طبیعی: معاف دائم ۳۰از سراستخوان فمور و یا بیش از  %۳۰الف( با گرفتاری بیش از 

 درجه: معاف از خدمات رزمی  ۳۰تا  ۲۰ب( با گرفتاری بین 

  :پارگی منیسک -۲۶بند 

 الف ( دو زانو همراه با اختالل عملکرد: معاف دائم 

 تبصره برای دارندگان مدارک کارشناسی و باالتر: معاف از خدمات رزمی 

 ب ( پارگی منیسک یک زانو و یا دو زانو بدون اختالل، عمل شده یا نشده: معاف از خدمات رزمی 

  :پارگی شدید و کامل رباطهای جانبی و متقاطع زانوی یک پا که باعث ناپایداری مفصل گردد -۲۷بند 

 معاف دائم  :دی که چند رباط )بیش از دو رباط( پاره شده باشدالف ( در موار 

 معاف دائم  :PCL و ACL ب ( در موارد پارگی رباط

 بهمراه یکی از رباطهای جانبی: معاف دائم  PCL یا ACL ج ( در موارد پارگی رباط

 تبصره برای دارندگان مدارک کارشناسی و باالتر: معاف از خدمات رزمی 

 معاف دائم  :دو طرفه PCL یا ACL د ( پارگی

 هه ( در افراد جراحی شده )دو رباط و بیشتر( همراه با اختالل عملی: معاف دائم 

 و ( در افراد جراحی شده بدون اختالل عملی: معاف از خدمات رزمی 

 ز ( پارگی منیسک و یک رباط: معاف از خدمات رزمی 

  :ژنووالگوم، ژنوواروم -۲۸بند 

 سانتی متر(: معاف دائم  ۱۲الف ( در موارد شدید )فاصله بین دو قوزک یا دو کوندیل فمور بیش از 
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 معاف دائم  :سانتی متر ۱۴تبصره برای دارندگان مدارک کارشناسی و باالتر بیش از 

 معاف از خدمات رزمی  :(cm ۱۲- ۵ ب ( در موارد خفیف )فاصله بین دو قوزک یا دو کوندیل فمور بین

 معاف از خدمات رزمی  :cm ۱۴- ۵ تبصره برای دارندگان مدارک کارشناسی و باالتر فاصله

 سانتی متر: معاف دائم  ۱۰ج ( همراه با چرخش تیبیا با فاصله مساوی و بیش از 

 سانتی متر: معاف دائم  ۱۲تبصره برای دارندگان مدارک کارشناسی و باالتر با فاصله بیش از 

 :تومژنوراکوروا -۲۹بند 

 معاف دائم :درجه ۱۵الف( بیش از 

 درجه: معاف از خدمات رزمی  ۱۵ب( کمتر از 

  :صافی کامل کف یک یا هر دو پا -۳۰بند 

 معاف دائم  :(Hill Valgus) الف ( در انواع سخت بهمراه دفورمیتی مچ پا مانند

 معاف از خدمات رزمی  :برای دارندگان مدارک کارشناسی و باالتر –تبصره 

 بدون عارضه و دفورمیتی: معاف از خدمات رزمی  (Flexible یا Rigid) ( صافی کامل کف یک یا هر دو پا در انواعب 

 پارگی بهبود نیافته تاندون آشیل: معاف دائم  -۳۱بند 

 کوتاهی تاندون آشیل توأم با اختالل در نشستن و محدودیت حرکتی مچ پا: معاف دائم  -۳۲بند 

تبصره کوتاهی تاندون آشیل توأم با اختالل در نشستن و محدودیت حرکتی مهچ پها بهرای دارنهدگان مهدارک کارشناسهی و بهاالتر: 
 معاف از خدمات رزمی 

 تغییر شکل اکتسابی یا مادر زادی استخوانهای تارس و متاتارس )هالوس و الگوس(: معاف از خدمات رزمی  -۳۳بند 

  :قطع انگشتان پا -۳۴بند 
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 معاف دائم  :الف ( قطع سه انگشت کامل از یک پا و یا قطع شست در هر دو پا

در صورتیکه قطع سه انگشت بغیر از انگشت شست باشد برای دارنهدگان مهدرک کارشناسهی و بهاالتر: معهاف از خهدمات  –تبصره 
 رزمی 

 ب ( قطع چهار انگشت در پاها: معاف دائم 

 ی و باالتر: معاف از خدمات رزمی تبصره برای دارندگان مدارک کارشناس

 ج ( قطع شست در یک پا: معاف از خدمات رزمی 

 معاف دائم  :Foot drop اکی نیسم -۳۵بند 

 :دفورمیتی های مفصل مچ پا -۳۶بند 

 الف( در مواردی که اختالل در راه رفتن ایجاد کرده باشد: معاف دائم

 ب( در مواردی که اختالل در راه رفتن ایجاد نکرده باشد: معاف از خدمات رزمی 

و پولیو و انهدام CP ی اسکلتی استخوانی نظیر استووژنس ایمپرفکتا، آرتروگریپوزیس، سکلهای شدید ناشی ازها بیماری -۳۷بند 
 معاف دائم  :کامل پاشنه )نکروز استخوان تالوس(

 :کانت زانو، هیپ و مچ پااستووکوندریت دیس -۳۸بند 

 و بیشتر: معاف دائم ۳الف( درجه 

 معاف از خدمات رزمی : ۳ب( کمتر از درجه 

ماه از زمان تشهخیص و درمهان همهراه بها اخهتالل عملکهرد:  ۹ی جوش نخوردگی اسکافوئیدوکن باخ پس از ها بیماری – ۳۹بند 
 معاف دائم 

 معاف از خدمات رزمی  تبصره برای دارندگان مدارک کارشناسی و باالتر:
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 :تمام فالیهای پدبکوله عضالنی، آزاد -۴۰بند 

 الف( اگر نقص عضو یا اختالل عملکرد ایجاد کرده باشد. معاف دائم

 ب( سایر موارد بدون عارضه: معاف از خدمات رزمی 

 :(Club Foot) پاچنبری -۴۱بند 

 انجام تمرینات یا پوشیدن پوتین باشد: معاف دائمالف( در صورتیکه ایجاد عارضه دفورمیتی نموده باشد که مانع 

 ب( در غیر از موارد فوق: معاف از خدمات رزمی 

 :وجود جسم خارجی در مفاصل بزرگ -۴۲بند 

 الف( در صورتیکه با اختالل عملی واضح همراه باشد: معاف دائم

 ب( بدون ایجاد اختالل عملی: معاف از خدمات رزمی 

  :)پاتلکتومی( خارج کردن پاتال -۴۳بند 

 معاف دائم  :الف ( توتال یک طرفه یا دو طرفه

 معاف از خدمات رزمی  :برای دارندگان مدارک کارشناسی و باالتر یک طرفه –تبصره 

 ب ( پارسیل همراه با اختالل عملکرد: معاف دائم 

 ج ( پارسیل بدون اختالل عملکرد: معاف از خدمات رزمی 

 واسکوداشالتر: معاف از خدمات رزمی کندروماالسی پاتال  -۴۴بند 

 :آسیبهای عروق اندامها -۴۵بند 

 الف( در صورتیکه سبب اختالل عملکرد بارز اندام شده باشد: معاف دائم
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 ب( در صورتیکه اختالل ایجاد شده جزئی باشد: معاف از خدمات رزمی 

فوق برخهوردار نباشهند )بیمهاری آنهان در حهد  یها بیماریمشمولین پزشک که از سالمتی کامل درخصوص هر یک از  -۴۶بند 
 معافیت دائم باشد( لیکن قادر به طبابت در نیروهای مسلح باشند: معاف از خدمات سنگین 

 :ها بیماریسایر  -۴۷بند 

 نامه می باشند: معاف از خدمات رزمی آیین ۲ی موضوع این بخش که منطبق با دسته دوم ماده ها بیماریالف( سایر 

 نامه می باشند: شش ماه معاف موقت آیین ۲ی موضوع این بخش که منطبق با دسته سوم ماده ها بیماریب( سایر 

 نامه می باشند: معاف دائم  آیین ۲ی موضوع این بخش که منطبق با دسته چهارم ماده ها بیماریج( سایر 

 ی دستگاه گوارش و جراحی عمویم ها بامیری :بخش مهن

 :ازوفاژیتها -۱بند 

که منجر به مری بارت شده و یا دیسپالزی )با گزارش پاتولوژی( داده و یا اولسری که ایجهاد ( ۴و  ۳ازوفاژیت شدید )مراحل الف( 
 معاف دائم :عوارض ناتوان کننده کرده باشد )مانند تنگی مری(

 ب( ازوفاژیت در مراحل یک و دو: معاف از خدمات رزمی 

 :اشاالزی -۲بند 

 ده ای که بعد از عمل عود کرده یا عارضه دار شده باشد: معاف دائمالف( عمل نشده و عمل ش

 ب( عمل شده بدون عارضه: معاف از خدمات رزمی 

 معاف دائم  :واریسهای مری به هر علت و با هر درجه -۳بند 

 معاف دائم  :دیورتیکولهای مری، معده، اثنی عشر و دیور تیکولوژ )عارضه دار و غیر قابل عمل( -۴بند 
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هرگونه زخم دستگاه گوارش که با آندوسکوپی یا کولونوسکوپی در مراکز درمانی نیروهای مسلح و یا دانشگاهی اثبات شده  -۵بند 
 :باشد

 معاف دائم :….(الف( در موارد عارضه دار )سوراخ شدگی یا خونریزی یا

 معاف از خدمات رزمی  :ب( بدون عارضه

 :یسه صفرا، مجاری صفراوی، پانکراس و طحالهرگونه اعمال جراحی روی کبد، ک -۶بند 

 الف( همراه با عارضه مزمن غیر قابل عالج و ناتوان کننده: معاف دائم

 معاف از خدمات رزمی  :ب( بدون عارضه

 :تومورها و کیستهای )مادرزادی یا اکتسابی( -۷بند 

 اف دائمالف( بدخیم دستگاه گوارش )کبد، پانکراس، طحال( عمل شده یا عمل نشده: مع

 ب( خوش خیم عمل شده همراه با اختالل عملکرد گوارشی: معاف دائم

 ج( خوش خیم عمل شده و نشده بدون اختالل عملکرد: معاف از خدمات رزمی 

 معاف دائم  :آسیت به هر علت -۸بند 

 معاف دائم  :ی متابولیک که منجر به آسیب کبدی شده باشدها بیماری -۹بند 

سانتی متر باشد و یها  ۱۵هپاتومگالی شدید به هر علت )بشرطی که اندازه کبد از خ  وس  ترقوه در سونوگرافی باالتر از  -۱۰بند 
 معاف دائم :سانتی متر در زیر دنده لمس گردد( ۵

 پورتال هایپرتانسیون به هر علت، فیبروز و سیروز کبدی: معاف دائم  – ۱۱بند 

 :کبدآبسه های چرکی و آمیبی  -۱۲بند 

 شش ماه معاف موقت :الف( حاد
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 معاف دائم :ب( عمل شده با عارضه

 ج( عمل شده بدون عارضه: معاف از خدمات رزمی 

 :همانژیوم کبدی -۱۳بند 

 سانتی متر: معاف دائم ۵الف( با اندازه مساوی یا بیشتر از 

 سانتی متر: معاف از خدمات رزمی  ۵ب( با اندازه کمتر از 

 بگلرنجار، کلستاز دوبین جانسون و روتور: معاف دائم بیماری کر  -۱۴بند 

 برای دارندگان مدارک کارشناسی و باالتر: معاف از خدمات رزمی  –تبصره 

 معاف از خدمات رزمی  :بیماری ژیلبرت -۱۵بند 

 ی مادرزادی، اکتسابی و یا سنگهای کیسه صفرا و مجاری صفراوی ناشی از اختالالت خونی پایه: معاف دائم ها بیماری -۱۶بند 

 سانتی متر و بیشتر با تأیید سونوگرافی در مراکز نظامی یا دانشگاهی(: معاف دائم  ۱۶اسیلنومگالی قابل لمس ) -۱۷بند 

 ائم اسپلنکتومی با فقدان مادرزادی طحال: معاف د – ۱۸بند 

 معاف از خدمات رزمی  :تبصره برای دارندگان مدارک کارشناسی و باالتر

 :پانکراتیت -۱۹بند 

 شش ماه معاف موقت :الف( حاد

 معاف دائم  :ب( مزمن با عارضه

 سنگهای پانکراس و فیستول پانکراس: معاف دائم  -۲۰بند 

 سندرمهای سوء جذب )مانند بیماری سلیاک، اسپروی تروپیکال، بیماری ویپل( لنف آنژکتازی عروق روده: معاف دائم  -۲۱بند 
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با تأیید پهاتولوژی(: … ) به ثبوت رسیده مانند کرون، کولیت اولسرو و  (IBD) ی التهابی دستگاه گوارشها بیماریکلیه  -۲۲بند 
 معاف دائم 

ه باعث اختالل در کار احشاء) چسبندگی یا انسداد مکرر پارسیل روده( شده باشد )اعهم از سهلی یها پریتونیتهای مزمن ک -۲۳بند 
 قارچی(: معاف دائم 

 معاف دائم  :سندرمهای پولیپوزیس -۲۴بند 

 معاف دائم  :تنگی های کولون، رکتوم و مقعد بهرعلت )عمل شده یا نشده( -۲۵بند 

 :هیرشپرون  -۲۶بند 

 معاف دائم :الف( ثابت شده

 معاف از خدمات رزمی  :urtlashort ب( نوع

 :پروالپس -۲۷بند 

 الف( حقیقی رکتوم: معاف دائم

 ب( سایر انواع پروالپس ها: معاف از خدمات رزمی 

 بی اختیاری مدفوع مادرزادی و اکتسابی )با تأیید کلینیک و پاراکلینیک(: معاف دائم  -۲۸بند 

 :حی اینگوئینال، فمورال، و جدار شکمهرگونه فتق خارجی نوا -۲۹بند 

 الف( عمل شده عود کرده: معاف دائم

 ب( عمل نشده )جهت انجام عمل جراحی(: شش ماه معاف موقت برای یک بار

 ج( عمل نشده و یا عمل شده بدون عارضه: معاف از خدمات رزمی 

 :البه با ۳انواع فتقهای دیافراگماتیک )عمل شده و عمل نشده( گرید  -۳۰بند 
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 معاف دائم :الف( با اختالل عملکرد گوارشی یا تنفسی

 ب( بدون اختالل عملکرد گوارشی یا تنفسی: معاف از خدمات رزمی 

 فیستولهای مقعدی غیرقابل درمان: معاف دائم  -۳۱بند 

 سینوس نافی با ارتباط به روده یا مثانه اثبات شده عمل نشده: معاف از خدمات رزمی  -۳۲بند 

 :سینوس ییلونیدال -۳۳بند 

 الف( عمل شده یا نشده: معاف از خدمات رزمی

 ب( عمل شده عود کننده با ارتباط به مقعد و یا داخل کانال نخاعی: معاف دائم

 ج( آبسه های پیلونیدال عمل نشده )جهت انجام عمل جراحی(:شش ماه معاف موقت 

 :بواسیرها -۳۴بند 

 معاف از خدمات رزمی :۳و ۲الف( بواسیرهای داخلی و خارجی با درجه 

 با عود بیش از دوبار پس از عمل جراحی و عارضه دار: معاف دائم  ۳ب( بواسیرهای داخلی و خارجی با درجه بیش از 

 واریس ها -۳۵بند 

 معاف دائم :الف( شدید همراه با اختالل عملکرد و عوارض شدید

 ب( خفیف و متوس : معاف از خدمات رزمی 

عمال جراحی روی دستگاه گوارش که همراه با اختالالت گوارشی بوده و منجهر بهه برداشهتن قسهمتی از عضهو هرگونه ا -۳۶بند 
 معاف دائم  :)بجز آپاندیس( و یا اناستوموز شده و یا چسبندگی وسیع ایجاد کرده باشد

ندامها را فهرا گرفتهه باشهد: معهاف تومورهای عروق لنفاوی، لنف آدنوم، لنف ادم مزمن و الفانتیازیس که الاقل یکی از ا -۳۷بند 
 دائم 
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 :تومورهای خلف صفاقی -۳۸بند 

 معاف دائم :الف( بدخیم

 معاف دائم:ب( خوش خیم حجیم با عارضه

 معاف از خدمات رزمی  :ج( خوش خیم بدون عارضه

ی فوق برخوردار نباشهند )بیمهاری آنهان در حهد ها بیماریمشمولین پزشک که از سالمتی کامل در خصوص هر یک از  -۳۹بند 
 معافیت دائم باشد( لیکن قادر به طبابت در نیروهای مسلح باشند: معاف از خدمات سنگین 

 :ها بیماریسایر  -۴۰بند 

 نامه می باشند: معاف از خدمات رزمی آیین ۲ی موضوع این بخش که منطبق با دسته دوم ماده ها بیماریالف( سایر 

 نامه می باشند: شش ماه معاف موقت آیین ۲ی موضوع این بخش که منطبق با دسته سوم ماده ها بیماریب( سایر 

 نامه می باشند: معاف دائم  آیین ۲ی موضوع این بخش که منطبق با دسته چهارم ماده ها بیماریج( سایر 

 ی خون و انکولوژی )بد خیمی ها( ها بامیری :بخش دمه

 :مگالوبالستیککم خونی  -۱بند 

 معاف دائم :الف( مقام به درمان

 معاف از خدمات رزمی  :ب( موارد قابل درمان دارویی

 :اختالالت ساختمانی ارثی گلبول قرمز -۲بند 

 درصد: معاف دائم ۴۰الف( اوالوسیتوزیز بیش از 

 معاف از خدمات رزمی  :۱۵ ˂لوالوسیتوزیز – ˂۴۰ب(

  :کم خونی های مزمن مادرزادی -۳بند 
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 معاف دائم : ۹الف ( در موارد هموگلوبین زیر 

 معاف دائم  :۸برای دارندگان مدارک کارشناسی و باالتر هموکلوبین زیر  –تبصره 

 معاف از خدمات رزمی  :۹ = <هموگلوبین <۱۲ب ( 

  معاف از خدمات رزمی :۸ = <هموگلوبین <۱۲تبصره برای دارندگان مدارک کارشناسی و باالتر هموکلوبین 

 شش ماه معاف موقت  :۱۰کم خونی های اکتسابی با هموگلوبین زیر  -۴بند 

 معاف دائم  :  پلی گلبولی اولیه )پلی سیتمی اولیه( و ترومبوسیتوز اولیه -۵بند 

 .اختالالت پالکتی -۶بند 

 معاف دائم :بهمراه عالئم ۷۵۰۰۰الف( اختالالت پالکتی با تعداد کمتر از 

پالگتی به شرط بروز عالئم بالینی شهامل خهونریزی پوسهتی مخهاطی بها تأییهد مراکهز تخصصهی نظهامی یها ب( اختالالت کیفی 
 معاف دائم :دانشگاهی معتبر

 ج( اختالالت کمی و کیفی پالگتی در موارد خفیف تر از موارد فوق: معاف از خدمات رزمی 

 معاف دائم  :بدخیمی های خون و دستگاه لنفاوی بطور کّلی -۷بند 

اختالالت خونی ارثی و اکتسابی با منشأ ایمونولوژیک در صورت داشتن عالئم بالینی با تأیید مراکهز تخصصهی نظهامی یها  -۸د بن
 دانشگاهی معتبر: معاف دائم 

گراتولوسیتوز: معاف دائم  -۹بند   آ

گرانولوسیتوزهای ناشی از مصرف دارو: شش ماه معاف موقت   تبصره آ

 معاف دائم  :(trait) السمی اینترمدیت و سندرمهای سیکل سل )بجز سیکل تریتتاالسمی ماژور، تا -۱۰بند 

 معاف دائم  :هیپراسیلینیسیم -۱۱بند 

telegram.me/ekhtebar

http://www.ekhtebar.com
https://telegram.me/joinchat/AiCUrDv842Dm1Mu0KrsowQ
http://www.ekhtebar.com
https://telegram.me/joinchat/AiCUrDv842Dm1Mu0KrsowQ


  عمویم وظیفه خدمت مشموالن پزشکی معافیت و معاینه نامه آینی مهراه به ۱۳۶۳قاونن خدمت وظیفه عمویم مصوب 

69 
 

 بیماری فاوبسم و با اختالالت آنزیمی گلبول قرمز: معاف از خدمات رزمی  -۱۲بند 

 ۱۲۰۰د هزار و یا شمارش مطلق نوتروتیل زیر یا پالکت زیر ص ۱۰آپالزی و یا هیپوپالری مغز استخوان با هموگلوبین زیر  -۱۳بند 
 و یا آنکه به درمان دارویی مقاوم باشد: معاف دائم 

 تومورهای بدخیم از هر نوع و در هر عضو که باشد ولو اینکه درمان شده باشد: معاف دائم  -۱۴بند 

تومورهای خوش خیم چنانچه سبب اختالل مشهود در کار عضو یا بصورت عود کننده و یا با کراهت منظر همراه باشد:  -۱۵بند 
 معاف دائم 

ی فوق برخوردار نباشهند )بیمهاری آنهان در حهد ها بیماریمشمولین پزشک که از سالمتی کامل در خصوص هر یک از  -۱۶بند 
 در نیروهای مسلح باشند: معاف از خدمات سنگین معافیت دائم باشد( لیکن قادر به طبابت 

 :ها بیماریسایر  -۱۷بند 

 آیین نامه می باشند: معاف از خدمات رزمی ۲ی موضوع این بخش که منطبق با دسته دوم ماده ها بیماریالف( سایر 

 ه معاف موقتشش ما :آیین نامه می باشند ۲ی موضوع این بخش که منطبق با دسته سوم ماده ها بیماریب( سایر 

 معاف دائم  :آیین نامه می باشند ۲ی موضوع این بخش که منطبق با دسته چهارم ماده ها بیماریج( سایر 

 ی دستگاه ادراری تناسلی ها بامیری :بخش یازدمه

 :انسداد ادراری به دالیل عضوی یا عفونی یا فونکسیون -۱بند 

 جراحی امکانپذیر بوده و عود کرده باشد: معاف دائمالف( در صورتیکه برطرف کردن انسداد فق  با عمل 

 معاف از خدمات رزمی  :ب( در سایر موارد

  .عمل شود ۴تبصره موارد مرتب  با سنگهای ادراری طبق بند

 :برگشت ادرار به حالب ها -۲بند 
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 معاف دائم :باشد ۳الف( اگر دو طرفه یا یک طرفه مساوی یا بیشتر از درجه 

 ف: معاف از خدمات رزمی ب( یک طرفه و خفی

 :ی عفونی )میکروبی، انگلی، قارچی(ها بیماری -۳بند 

الف( مزمن و عود کننده با سه نوبت یا بیشتر در هر یک از اعضاء ذیل: کلیه، لگنچه، حالهب، مثانهه، بیضهه هها، مجهاری ادرار و 
 معاف دائم :پروستات

 ب( ایمدیدیمیت و پروستاتیت مزمن: معاف از خدمات رزمی 

 :سنگهای حالب، کلیه، پروستات، مثانه و نفروکلسینوز -۴بند 

ایجاد کرده باشد و با وجود درمان سن ، هیدرونفروز پایدار باشهد )یکطرفهه یها دو طرفهه (:  ۳الف( در صورتیکه هیدرونفروز درجه 
 معاف دائم

 ب( سنگهای شاخ گوزنی عمل نشده عارضه دار: معاف دائم

 معاف از خدمات رزمی :مت دار همراه با هیدرونفروز خفیفج( وجود سنگهای متعدد عال

 معاف از خدمات رزمی :د( سابقه وجود سنگهای حالب یا کلیه یا مثانه عمل شده بدون عارضه

 هه( چنانچه بیمار با سن  و هیدرونفروز مراجعه نموده و قابل درمان باشد: شش ماه معاف موقت 

 تومورهای خوش خیم عارضه دار و عود کننده و بدخیم دستگاه ادراری تناسلی عمل شده و عمل نشده: معاف دائم  -۵بند 

 ی رتروپریتوان، فیبروزرتروپریتوان و کیست های رتروپریتوان همراه با عارضه: معاف دائم ها بیماری -۶بند 

 ی طبی کلیهها بیماری -۷بند 

میلی گرم  ۵۰۰ی کالژن کلیه، پروتوین اوری بیش از ها بیماریریت مزمن، پیلونفریت مزمن، الف( سندروم نفرونیک، گلومرولونف
 معاف دائم :و نارسائی مزمن کلیه
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ت
ّ
 ب( گلومرولونفریت و پیلونفریت حاد: شش ماه معاف موق

 معاف از خدمات رزمی  :ج( هماچوری اسانسیل

 :هیدرونفروز یا اتساع لگنچه -۸بند 

 یکطرفه یا دوطرفه( در صورتیکه غیرقابل درمان باشد و یا پس از درمان همراه با عارضه باشد: معاف دائم) ۳الف( درجه 

 ب( درجه یک و باالتر )یکطرفه یا دوطرفه(: معاف از خدمات رزمی 

 :نفرکتومی -۹بند 

 الف( یک طرفه: معاف دائم

 ب( پارسیل یا پیلوپالستی دوطرفه: معاف دائم

 پالستی یک طرفه در صورت طبیعی بودن کلیه دیگر: معاف از خدمات رزم ج( پارسیل یا پیلو

کلیه نعل اسبی، کلیه اکتوپیک داخل لگن، اکتوبی یک طرفه ) یعنی هر دو کلیه در یک طرف قرار گرفته باشند(: معاف  -۱۰بند 
 دائم 

 تبصره برای دارندگان مدارک کارشناسی و باالتر: معاف از خدمات رزمی 

 :بنوز کلیه -۱۱بند 

 معاف دائم :الف( درجه سه

 ب( درجه دو: معاف از خدمات رزمی 

 :هیپوپالزی( ۱۲بند 

 الف( دوکلیه و یا یک کلیه به همراه عوارض و یا آپالزی و آژنزی هر یک از کلیه ها: معاف دائم

 ب( با عملکرد طبیعی یک طرفه و بدون عالمت: معاف از خدمات رزمی 
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 نجی: معاف دائم کلیه میان اسف -۱۳بند 

 فیستول سیستم ادراری به دستگاه گوارش یا پوست غیرقابل درمان: معاف دائم  -۱۴بند 

 :نکروزکورتکس یک کلیه -۱۵بند 

 معاف دائم :الف( در صورتی که منجر به نارسائی یا کم کاری یک کلیه شده باشد

 ب( در سایر موارد: معاف از خدمات رزمی 

 ف دائم معا :پیوند کلیه -۱۶بند 

ی عروقی کلیه مثل: آنوریسم شریان کلیهوی، انفهارکتوس کلیهه، ترومیهوز وریهدی کلیهوی، فیسهتول شهریانی ها بیماری -۱۷بند 
 وریدی، آنوریسم شریانی وریدی، تنگی شریان کلیوی: معاف دائم 

 دوبلیکاسیون حالب در صورتیکه هر حالب به طور جداگانه تا مثانه ادامه داشته باشد: معاف دائم  -۱۸بند 

 تبصره برای دارندگان مدارک کارشناسی و باالتر: معاف از خدمات رزمی 

 :مگااورتر -۱۹بند 

 معاف دائم :الف( دو طرفه شدید بهمراه عالئم

  ب( در غیر از موارد فوق: معاف از خدمات رزمی

 :اورتروسل -۲۰بند 

 معاف دائم :الف( دو طرفه اثبات شده

 معاف از خدمات رزمی  :ب( یک طرفه

 مثانه نوروژنیک اثبات شده در مراکز درمانی نظامی یا دانشگاهی معتبر: معاف دائم  -۲۱بند 

 معاف دائم  :سیستکتومی توتال و یا پارسیل -۲۲بند 
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 معاف از خدمات رزمی  :تنگی گردن مثانه بدون عارضه -۲۳بند 

از بین رفتن قدرت انقباضی گردن مثانه )بهرعلت( که منجر به بی اختیاری ادرار شود با تأیید مراکز تخصصی نظامی یها  -۲۴بند 
 دانشگاهی معتبر: معاف دائم 

 معاف دائم  :هیپوسپادیازتنه آلت و میان دو راه )بجز هیپوسپادیاز گالندوالر( -۲۵بند 

 معاف از خدمات رزمی  :ارندگان مدارک کارشناسی و باالترتبصره برای د

 معاف دائم  :اپیسپادیاز -۲۶بند 

 معاف از خدمات رزمی  :برای دارندگان مدارک کارشناسی و باالتر –تبصره 

 معاف دائم  :انواع فیستولهای مجرا به تنه آلت، رکتوم و پرینه و اسکروتوم: ۲۷بند 

 :تنگی مجرا -۲۸بند 

داشهته  (CIC) صورتیکه نیاز به عمل جراحی داشته باشد و یا جهت تخلیه ادراری نیاز به سهوندگذاری مهداوم و یها مکهررالف( در 
 باشد: معاف دائم

 ب( در سایر موارد: معاف از خدمات رزمی 

 .هیدروسل )بیضه، طناب منوی( و کیستهای طناب منوی -۲۹بند 

 ئممعاف دا :الف( در صورت عود بعد از عمل جراحی

 ب( سایر موارد: معاف از خدمات رزمی

 ج( نوع حجیم جهت انجام عمل جراحی: شش ماه معاف موقت 

 :واریکوسل یکطرفه یا دو طرفه -۳۰بند 

 شش ماه معاف موقت :الف( در صورتیکه نیاز به عمل جراحی داشته باشد )جهت عمل جراحی(
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 معاف دائم باشد:و باالتر  ۳ب( در صورتیکه بعد از عمل عود نماید و درجه 

 ج( فق  در مشمولین قبل از اعزام، عمل نشده در هر درجه ای و نیز عمل شده بدون عارضه: معاف از خدمات رزمی 

 :بیضه -۳۱بند 

 معاف دائم :الف( اکتوپی و بافقدان بیضه و آتروفی شدید دوطرفه

 ب( آتروفی، اکتوپی یا فقدان بیضه یکطرفه: معاف از خدمات رزمی 

 .آیی دیدبمکتومی -۳۲بند 

 الف( دو طرفه: معاف دائم

 معاف از خدمات رزمی  :ب( یک طرفه

اثبات شده در مراکز درمانی نظامی یا دانشهگاهی ….( شب ادراری با تأیید بررسیهای پاراکلینیک )تست اورودینامیک و  -۳۳بند 
 معاف از خدمات رزمی  :معتبر

 معاف دائم  :تغییر مسیر ادراری با عمل جراحی -۳۴بند 

 معاف از خدمات رزمی  :تبصره برای دارندگان مدارک کارشناسی و باالتر

 معاف از خدمات رزمی  :اپیدیدیمیت مزمن -۳۵بند 

 معاف دائم  :ی کلیویها بیماریکلیه پلی کیستیک بهمراه عوارض و یا سایر  -۳۶بند 

ی فوق برخوردار نباشهند )بیمهاری آنهان در حهد ها ماریبیمشمولین پزشک که از سالمتی کامل در خصوص هر یک از  -۳۷بند 
 معاف از خدمات سنگین  :معافیت دائم باشد( لیکن قادر به طبابت در نیروهای مسلح باشند

 :ها بیماریسایر  -۳۸بند 

 نامه می باشند: معاف از خدمات رزمی آیین ۲ی موضوع این بخش که منطبق با دسته دوم ماده ها بیماریالف( سایر 
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 نامه می باشند: شش ماه معاف موقت آیین ۲ی موضوع این بخش که منطبق با دسته سوم ماده ها بیماریب( سایر 

 نامه می باشند: معاف دائم  آیین ۲ی موضوع این بخش که منطبق با دسته چهارم ماده ها بیماریج( سایر 

 ی فک و دهان و دندان ها بامیری :بخش دوازدمه

تخوانی فک و صورت که موجب اختالل شدید در عمل جویدن یا تکّلم و همراه با سوء تغذیه باشد: معاف ناهنجاریهای اس -۱بند 
 دائم 

 آنکیلوز مفصل تامپور و ماندیبولر یک طرفه و دوطرفه به شرط ثبوت پاراکلینیکی: معاف دائم  -۲بند 

ل شدید در جویدن و یها در تکّلهم نماینهد: معهاف تومورهای خوش خیم در صورتیکه از لحاظ حجم و موقعیت ایجاد اختال -۳بند 
 دائم 

کام شکاف دار یا لب شکری عمل نشده و یا عمل شده با عارضه تنفسی یا تغذیه ای و یا اختالل تکلم و یها کراههت منظهر  -۴بند 
 ایجاد کرده باشد: معاف دائم 

ی مشهود استخوانهای فک و صهورت شهوند: معهاف استوومیلیتهای استخوانهای فک که بعد از درمان منجر به ناهنجار  -۵بند 
 دائم 

ناهنجاریهای زبان مانند انکیلوگلوسی، آتروفی و هیپرتروفی زبان، شکاف برداشتن و یها دوقطعهه شهدن زبهان کهه موجهب  -۶بند 
 اختالل شدید در جویدن و تکلم و یا بلع شود: معاف دائم 

 معاف دائم  :کلیه تومورهای بدخیم فک و دهان -۷بند 

که سبب عدم … ناهنجاریهای اسکلتی و استخوانی و عضالنی فک و صورت مثل اسپاسم همی فاشیال و میکروزومی و  -۸بند 
 تقارن صورت و کراهت منظر شده باشد: معاف دائم 

ان در حهد ی فهوق برخهوردار نباشهند )بیمهاری آنههها بیماریمشمولین پزشک که از سالمتی کامل درخصوص هر یهک از  -۹بند 
 معافیت دائم باشد( لیکن قادر به طبابت در نیروهای مسلح باشند: معاف از خدمات سنگین 

 :ها بیماریسایر  -۱۰بند 
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 نامه می باشند: معاف از خدمات رزمی آیین ۲ی موضوع این بخش که منطبق با دسته دوم ماده ها بیماریالف( سایر 

 نامه می باشند: شش ماه معاف موقت آیین ۲ق با دسته سوم ماده ی موضوع این بخش که منطبها بیماریب( سایر 

 نامه می باشند: معاف دائم  آیین ۲ی موضوع این بخش که منطبق با دسته چهارم ماده ها بیماریج( سایر 

 ی چشم و عوارض یبنائی ها بامیری :بخش سیزدمه

 :هیپرمتروپی با سیکلوپلژی کامل -۱بند 

 (.کامل که در صورت همراه بودن با آستیگماتیسم، با عالمت منفی منظور شود ولی محاسبه نگردد هیپرمتروپی با سیکلوپلژی)

 معاف دائم  :دیوپتر یک چشم ۶الف ( هیپرمتروپی بیش از 

 معاف دائم  :دیوپتر یک چشم ۸تبصره برای دارندگان مدارک کارشناسی و باالتر هیپرمتروپی بیش از 

 معاف از خدمات رزمی  :وپتر هر یک از چشمهادی ۶تا  ۳ب ( هیپرمتروپی از 

 معاف از خدمات رزمی  :دیوپتر هر یک از چشمها ۸تا  ۳تبصره برای دارندگان مدارک کارشناسی و باالتر هیپرمتروپی از

 :میوپی با سیکلوپلژی گامل -۲بند 

 (.منظور شود ولی محاسبه نگرددمیوپی با سیکلوپلژی کامل که در صورت همراه بودن با آستیگماتیسم با عالمت مثبت )

 معاف دائم  :دیوپتر یک چشم ۶الف ( میوپی بیش از 

 معاف دائم  :دیوپتر یک چشم ۸تبصره برای دارندگان مدارک کارشناسی و باالتر میوپی بیش از 

 معاف از خدمات رزمی  :دیوپتر هر یک از چشمها ۶تا  ۳ب ( میوپی از 

 معاف از خدمات رزمی  :دیوپتر هر یک از چشمها ۸تا  ۳تبصره برای دارندگان مدارک کارشناسی و باالتر میوپی از 

 :آستیگماتیسم ساده، مرکب یا مخلوط با سیکلوپلژی کامل -۳بند 
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 (در آستیگماتیسم ساده، یا مرکب یا مخلوط میزان آستیگماتیسم بایستی بیش از اسفر باشد)

 معاف دائم  :دیوپتر یک چشم ۵یوپتر آستیگمات ساده، مرکب یا مخلوط باالی الف ( مجموع د

 :دیهوپتر یهک چشهم ۷تبصره برای دارندگان مدارک کارشناسی و باالتر مجموع دیوپتر آستیگمات ساده، مرکب یا مخلهوط بهاالی
 معاف دائم 

 معاف از خدمات رزمی  دیوپتر هر یک از چشمها: ۵تا  ۳ب ( آستیگماتیسم ساده، مرکب یا مخلوط از 

معاف از  :دیوپتر هر یک از چشمها ۷تا  ۳تبصره برای دارندگان مدارک کارشناسی و باالتر آستیگماتیسم ساده، مرکب یا مخلوط از
 خدمات رزمی 

و یها  ۱/ ۱۰ی غیرقابهل عهالج فاقهد بینهائی ) دیهد کمتهر از ها بیماریفقدان یک چشم یا آنکه یک چشم عماًل و یا در اثر  -۴بند 
 معاف دائم  :درجه( باشد ۱۰میدان بینایی کمتر از 

 معاف از خدمات رزمی  :اورام ملتحمه فصلی شدید -۵بند 

 :ی ملتحمه و پلک از قبیل سیمبلفارون، گزروزیس، آنتروپیون و اکتروپیونها بیماری -۶بند 

 الف( در دو چشم: معاف دائم

 معاف از خدمات رزمی  :ب( در یک چشم

  :ناخنک پیشرفته که تا مرکز قرنیه پیشرفت نموده باشد و با چشم غیر مسلح دیده شود -۷بند 

 معاف دائم  :الف ( در دو چشم با اختالل در میدان بینایی

 تبصره دارندگان مدارک کارشناسی و باالتر: معاف از خدمات رزمی 

 معاف از خدمات رزمی  :ب ( در یک چشم

 :لک مرکزی قرنیه -۸بند 
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میلیمتهر مربهع سهطح  ۳الف( در صورتیکه وسیع باشد و مرکز قرنیه را اشغال نموده باشد )لک وسیع در موقعی است کهه بهیش از 
 قرنیه را پوشانیده باشد(: معاف دائم

 معاف از خدمات رزمی  :ب( در موارد خفیف تر

 کراتیت های آنترستیسیل و دیستروفیهای قرنیه یک یا دو چشم با اختالل دردید: معاف دائم  -۹بند 

 :کلوبوم مادرزادی مردمک -۱۰بند 

 معاف دائم :الف( همراه با گرفتاری شبکیه )رتین(

 معاف از خدمات رزمی  :ب( بدون گرفتاری شبکیه )رتین(

 شم که تولید چسبندگیهای وسیع نموده باشد: معاف دائم ایریدوسیکلیتهای شدید و مزمن یک یا دو چ -۱۱بند 

 معاف دائم  :اکلوزیون و سیکلوزیون کامل مردمک یک یا دو چشم -۱۲بند 

 :ایریدکتومی یا ایریدودیالیز وسیع حاصل از حوادث یا اعمال جراحی -۱۳بند 

 معاف دائم :الف( در صورتیکه با کاهش دید و عوارض قرنیه یا عدسی توأم باشد

 معاف از خدمات رزمی  :ب( در صورتیکه با کاهش دید و عوارض توأم نباشد

 کاتاراکت مادرزادی، ضربه ای، متابولیک و کاتاراکت عمل شده: معاف دائم  -۱۴بند 

 ی معاف از خدمات رزم :تبصره در صورتیکه بعد از عمل اختالل دید ایجاد نکرده باشد، برای دارندگان مدارک کارشناسی و باالتر

 کدورتهای عدسی که ایجاد اختالل دید در رتینوسکوپی نمی نماید: معاف از خدمات رزمی  -۱۵بند 

 ی زمینه ای یا تروما: معاف دائم ها بیماریکدورت شدید زجاجیه یک یا دو چشم به علت  -۱۶بند 

 معاف دائم  :کوریورتینیت مرکزی و یا منتشر مزمن یک یا دو چشم -۱۷بند 

 معاف دائم  :رتینیت پیگمانتوزا یا رتینیتهای غیر پیگمانتوزا یا آلبینیسم -۱۸بند 
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 :ERG دژنرسانسهای شبکیه و شب کوری به شرط اثبات توس  -۱۹بند 

 معاف دائم :الف( با افت ولتاژ حداقل نصف میزان طبیعی

 ب( کمتر از نصف ولتاژ: معاف از خدمات رزمی 

 ی برای دارندگان مدارک کارشناسی و باالتر: معاف از خدمات رزمی در خصوص شب کوری یا کور رنگ –تبصره 

 لوکساسیون کامل یا ناقص عدسی یا لنتیکیونوس و یا فقدان عدسی یک چشم: معاف دائم  -۲۰بند 

 معاف دائم  :انفصال شبکیه عمل شده و یا عمل نشده به هر عّلت یک یا دو چشم -۲۱بند 

 :مرکزی و یا ترومبوز ورید شاخه ای یا مرکزی و یا هر نوع واسکولیت مزمن یک یها دو چشهم آمبولی شریان شاخه ای یا -۲۲بند 
 معاف دائم 

ی ناحیه ماکوال و عصب باصره از قبیل آتروفی، هیپوپالزی، سوختگی، سوراخ ماکوال، یا خونریزیههای ناحیهه ها بیماری -۲۳بند 
  ماکوال و اسکارماکوال و آتروفی عصب باصره: معاف دائم

 میکروفتالمی یا بوفنالمی یک یا دو چشم با اختالل بینایی یا کراهت منظر: معاف دائم  -۲۴بند 

 ی سیستمیک یا عروقی یک یا دو چشم: معاف دائم ها بیماریاگزوفتالمی های تومورال یا ضربان دار بعلت  -۲۵بند 

دائمی باشد به شرطی که اختالل دید ایجاد کرده باشهد: فلج کامل یک یا چند عضله چشم در صورتیکه استقرار یافته و  -۲۶بند 
 معاف دائم :الف( در دوچشم

 ب( در یک چشم: معاف از خدمات رزمی 

 :افتادگی دائم پلک ) در هر یک از چشمها( در صورتیکه بیش از نصف مردمک چشم را پوشانیده باشد -۲۷بند 

 معاف دائم :الف( در دو چشم

 ات رزمی ب( در یک چشم: معاف از خدم
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 معاف از خدمات رزمی  :استرایسم -۲۸بند 

 نیساگموس دائمی و مشهود: معاف دائم  -۲۹بند 

 معاف دائم  :گلوکوم با اثبات توس  تستهای پاراکلینیک -۳۰بند 

 معاف دائم  :اجسام خارجی داخل کره چشم غیرقابل جراحی همراه با اختالل بینایی -۳۱بند 

 دائم  معاف :پیوند قرنیه -۳۲بند 

 :یا پنتاکم یا توپوگرافی قرنیه orb scan کراتوکونوس با تأیید یافته های پاراکلینیک از جمله -۳۳بند 

 معاف دائم :الف( در صورتیکه با کراتومتری قابل اندازه گیری نباشد

 ب( در صورتیکه عارضۀ واضح قرنیه و اختالل دید ایجاد کرده باشد: معاف دائم

 عاف از خدمات رزمی ج( در بقیه موارد: م

 تومورهای خوش خیم به هر صورت: معاف از خدمات رزمی  -۳۴بند 

 آمبلیوپی یک چشم یا دو چشم: معاف از خدمات رزمی  -۳۵بند 

 معاف از خدمات رزمی  :ی سیستمیک و مزمنها بیماریخشکی چشم ها به علت  -۳۶بند 

ی فوق برخهوردار نباشهند )بیمهاری آنهان در حهد ها بیماریمشمولین پزشک که از سالمتی کامل درخصوص هر یک از  -۳۷بند 
 معافیت دائم باشد( لیکن قادر به طبابت در نیروهای مسلح باشند: معاف از خدمات سنگین 

 :ها بیماریسایر  -۳۸بند 

 نامه می باشند: معاف از خدمات رزمی آیین ۲م ماده ی موضوع این بخش که منطبق با دسته دوها بیماریالف( سایر 

 نامه می باشند: شش ماه معاف موقت آیین ۲ی موضوع این بخش که منطبق با دسته سوم ماده ها بیماریب( سایر 

 نامه می باشند: معاف دائم  آیین ۲ی موضوع این بخش که منطبق با دسته چهارم ماده ها بیماریج( سایر 
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 ی گوش، حلق و بیین ها بامیری :بخش چهاردمه

 ،۵۰۰در فرکانس ههای چهارگانهه ) Air conduction کاهش شنوائی یک طرفه بطوری که معدل آستانه شنوایی هوایی -۱بند 
 دسی بل باشد: معاف دائم  ۸۰بیش از ( ۴۰۰۰ ،۲۰۰۰ ،۱۰۰۰

تها  ۵۰کاهش شنوائی یکطرفه برای دارندگان مدارک تحصیلی فوق دیپلم و پایین تر اگر در فرکانسهای چهارگانهه بهین : ۱تبصره 
 دسی بل باشد: معاف از خدمات رزمی  ۸۰

دسی بل تا فقدان کامل شنوایی یک طرفه بهرای دارنهدگان مهدارک تحصهیلی کارشهناس و  ۵۰کاهش شنوایی بیش از : ۲تبصره 
 از خدمات رزم باالتر: معاف 

 ۵۰کاهش شنوائی هر دو گوش بطوری که معدل آستانه شنوائی هوایی در فرکانس های چهارگانهه در یهک گهوش بهاالی -۲بند 
 دسی بل باشد: معاف دائم  ۵۰دسی بل و در گوش دیگر باالی 

 مات رزمی معاف از خد :دسی بل ۵۰تا  ۲۵کاهش شنوائی هر دو گوش در فرکانس های چهارگانه بین  –تبصره 

 معاف دائم  –کری و اللی  -۳بند 

 :فقدان کامل مادرزادی یا اکتسابی الله گوش -۴بند 

 معاف دائم :الف( دو طرفه

 معاف از خدمات رزمی  :ب( یکطرفه

  :آترزی یا انسداد مجرای گوش خارجی -۵بند 

 الف ( در تمام طول مجرا: معاف دائم 

 در صورت یکطرفه بودن برای دارندگان مدارک کارشناسی و باالتر: معاف از خدمات رزمی  –تبصره 

 ب ( قسمتی از مجرا: معاف از خدمات رزمی 

 معاف دائم  :سبب استنیت و یا کولستواتوم شود یکطرفه یا دو طرفه (nonsafe غیر ایمن) عفونت مزمن گوش میانی که -۶بند 
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 معاف دائم  :Canal wall down دیکال ماستونید کتومی و هر گونهعمل جراحی را -۷بند 

عفونت مزمن گوش میانی با ترشح چرکی و پارگی پرده تمپان بهمراه کاهش شنوائی بیش از سی و پهنج دسهی بهل در ههر  -۸بند 
 یک از گوشها: معاف دائم 

  برای دارندگان مدارک کارشناسی و باالتر: معاف از خدمات رزمی –تبصره 

فلج کامل عصب صورتی مقاوم به درمان به هر علتی )علل ناشهناخته، بلهز، سهندروم رامهس هانهت، التهابهات قهدیمی یها  -۹بند 
 (:شکستگی استخوان روشه و غیره

 الف( در صورتیکه حداقل شش ماه از شروع آن گذشته باشد: معاف دائم

 ب( موارد حاد: شش ماه معاف موقت 

البیرنتیت ها که همراه با نیستاگموس واضح و عالئم پاراکلینیک ثابت شده در بیمارستانهای نظامی یا دانشگاهی باشد:  -۱۰بند 
 معاف دائم 

بیماری و سندروم منیر یا هرگونه سرگیجه مزمن با منشاء گوشی که با بررسیهای پاراکلینیک در بیمارستانهای نظامی یها  -۱۱بند 
 :دانشگاهی تأیید شود

 ماه طول کشیده باشد: معاف دائم ۶لف( در صورتیکه بیش از ا

 ماه طول کشیده باشد: شش ماه معاف موقت  ۶ب( سرگیجه مزمن با منشاء گوشی که کمتر از 

لب و حلق که تولید اختالالت شدید )تنفسی یا صوتی یا گوارشی( نمهوده و یها  ،عوارض مادرزادی یا عفونی در بینی، کام -۱۲بند 
 معاف دائم  :کراهت منظر ایجاد کرده باشد

 شکستگی های قدیمی بینی با تغییر شکل ظاهری صورت که نیاز به عمل جراحی داشته باشد: معاف از خدمات رزمی  -۱۳بند 

 معاف دائم  :ن )بیماری اوژن(رینیت آتروفیک همراه با کروت متعف -۱۴بند 

 :آنژیوفیبروم نازوفارنگس -۱۵بند 
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 الف( در صورتیکه براساس تقسیم بندی کادیش درجه دو یا باالتر عمل شده یا نشده: معاف دائم

 ب( در سایر موارد: معاف از خدمات رزمی 

 معاف از خدمات رزمی  :سینوزیت های توأم مزمن -۱۶بند 

 :یولسیوز بینی -۱۷بند 

 معاف دائم :الف( دو طرفه عود کننده بعد از عمل جراحی همراه با اختالل عملکرد تنفسی

 ب( یک طرفه و سایر موارد: معاف از خدمات رزمی 

غده بناگوشی یا تحت فکی عمل شده و یا عمل نشده ) به شهرط ثبهوت در بیمارسهتانهای  (mixed) تومورهای مخلوط -۱۸بند 
 نظامی یا دانشگاهی(: معاف دائم 

ضربه ای و یا تومورهای حنجره که تولید اختالالت شهدید و دائمهی صهوتی یها  ،عفونی ،ی مادرزادی، التهابیها بیماری -۱۹بند 
 معاف دائم  :نمایدتنفسی )با تأیید بررسیهای پاراکلینیک ( 

فکین،  ،تومورهای گلوموس ژوگولر، آنژیومهای وسیع در نقاط مختلف گوش و حلق و بینی، حفره و فضای دهان، زبان -۲۰بند 
 معاف دائم  :سینوسهای صورت و منضمات اعضای فوق

 :فلج تارهای صوتی -۲۱بند 

 ه همراه با اختالل دائمی تکلم: معاف دائمالف( فلج ارگانیک دو طرفه و یا یک طرفه با سابقه بیش از شش ما

 ب( فلج غیر ارگانیک تارهای صوتی دو طرفه: معاف از خدمات رزمی 

 :تومورهای بینی و سینوسها )یکطرفه یا دوطرفه( -۲۲بند 

 معاف دائم :الف( بدخیم

 معاف از خدمات رزمی  :ب( خوش خیم
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ی فوق برخهوردار نباشهند )بیمهاری آنهان در حهد ها بیماریمشمولین پزشک که از سالمتی کامل درخصوص هر یک از  -۲۳بند 
 معافیت دائم باشد( لیکن قادر به طبابت در نیروهای مسلح باشند: معاف از خدمات سنگین 

 :ها بیماریسایر  -۲۴بند 

 نامه می باشند: معاف از خدمات رزمی آیین ۲م ماده ی موضوع این بخش که منطبق با دسته دوها بیماریالف( سایر 

 نامه می باشند: شش ماه معاف موقت آیین ۲ی موضوع این بخش که منطبق با دسته سوم ماده ها بیماریب( سایر 

 نامه می باشند: معاف دائم  آیین ۲ی موضوع این بخش که منطبق با دسته چهارم ماده ها بیماریج( سایر 

 ی قلب و عروق ها ریبامی :بخش پانزدمه

عوارض عضوی دریچه ای قلب عمل شده و عمل نشده به شرط ثبوت در بیمارستانهای نیروهای مسهّلح یها دانشهگاهی:  -۱بند 
 معاف دائم 

 معاف از خدمات رزمی  :برای دارندگان مدارک کارشناسی و باالتر در صورت نداشتن اختالل عملکردی قلب: ۱تبصره 

در  TR یا (Trivial) در حد PR -MR دریچه ای منجر به نارسائی نشده باشد و یا دارای نارسائی دریچه ایبروالبس : ۲تبصره 
 باشد: معاف از خدمات رزمی  (Mild یا ۱۰ ) حد

  :بیماری مادرزادی قلب -۲بند 

 الف ( عمل شده و نشده همراه با عارضه یا اختالل عملکرد: معاف دائم 

 معاف از خدمات رزمی  :ک کارشناسی و باالتر در صورت نداشتن اختالل عملکرد قلبتبصره برای دارندگان مدار 

 ب ( بدون عارضه یا اختالل عملکرد: معاف از خدمات رزمی 

 معاف دائم  :هر نوع بیماری عروق کرونر در هر درجه و حالتی که باشد -۳بند 

 :نارسائی مزمن قلب -۴بند 
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 معاف دائم :۵۰کمتر از  EF الف( با

 شش ماه معاف موقت : ۵۵و کمتر از  ۵۰مساوی یا بیشتر از  EF ب( با

 معاف دائم  :هر نوع بیماری مزمن پریکارد، آندوکارد، میوکارد اعم از التهابی، تومورال، مادرزادی و اکتسابی -۵بند 

ماننهد کوارکتاسهیون، آنوریسهم هها، ی مادرزادی و یا اکتسابی، تومورال و التهابی آئهورت و سهرخرگهای بهزرگ، ها بیماری -۶بند 
آنژیومها و اتساع سرخرگهای ریوی، کانال شریانی باز، تنگی شریان ریوی اصلی و فیستولهای شریانی وریدی در هر مهورد عمهل 

 معاف دائم  :شده یا نشده

 :ازدیاد فشار خون شریانی -۷بند 

 ۱۰۰میلیمتهر جیهوه و یها دیاسهتولیک از  ۱۶۰زسیسهتولیک از از انهدازه گیریهها، فشهارخون با %۶۰الف( در صورتی که در بیش از 
سهاعت در بیمارسهتان نظهامی یها دانشهگاهی  ۷۲میلیمتر جیوه باالتر باشد، )مقصود از فشارخون باز آن است کهه حهداقل بیمهار 

 بستری و توس  هولتر مانیتورین  بررسی و اثبات شود(: معاف دائم

میلیمتر جیوه و یا دیاسهتولیک بهین  ۱۴۰ -۱۶۰ازه گیریها، فشارخون بازسیستولیک بین از اند %۶۰ب( در صورتی که در بیش از 
 معاف از خدمات رزمی  :میلیمتر جیوه باشد ۹۰ – ۱۰۰

 :ترومبوفلبیت ها -۸بند 

 الف( چنانچه عود کننده باشد ) سه بار یا بیشتر(: معاف دائم

 ت رزمی معاف از خدما :ب( در موارد درمان شده و غیر عود کننده

 :اختالالت ریتم به صورت اکستراسیستولهای فوق بطنی -۹بند 

 ضربان در دقیقه ) در صورت تداوم با اثبات در بیمارستانهای نیروهای مسلح یا دانشگاهی(: معاف دائم ۱۰الف( با تعداد بیش از 

 ضربان در دقیقه: معاف از خدمات رزمی  ۱۰تا  ۵ب( با تعداد بین 

 :ریتم به صورت اکستراسیستولهای بطنی اختالالت -۱۰بند 
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دو تها یها بیشهتر پشهت سهر ههم آمهده باشهد،  Multi formالف( با تعداد بیش از پنج عدد در دقیقه یا چند کانونی یا چند شکلی، 
 معاف دائم :(قرار گرفته باشد  R -on -T )بصورت

 ب( با تعداد کمتر از پنج عدد در دقیقه: معاف از خدمات رزمی 

 :تاکی آریتمی های فوق بطنی -۱۱بند 

ضربان در دقیقه به شرطی که پس از سه ساعت استراحت بهبود نیابد و بهیش از دو بهار  ۱۴۰الف( تا کیکاردی دهلیزی )بیش از 
 معاف دائم :اتفاق بیافتد(، فیبریالسیون دهلیزی، تاکیکاردیهای نودال یا جانکشنال و تاکیکاردیهای بطنی در هر مورد

 معاف از خدمات رزمی  :۱۱۰ -۱۴۰ب( تاکی آربتمی بین 

اختالل هدایت داخل دهلیزی، بلوک سینوس دهلیزی، وقفه سهینوس دهلیهزی و سهندرم تاکیکهاردی و برادیکهاردی،  -۱۲بند 
به یش نیابد)ضربان به حد الزم افزا ضربان در دقیقه که با فعالیت تعداد ۵۰اس.اس(، برادیکاردی سینوزال کمتر از .سندرم ) اس

 (: معاف دائم بیمارستانهای نظامی یا دانشگاهی شرط ثبوت در

 :اختالالت هدایتی دهلیز بطنی -۱۳بند 

 الف( در صورتی که منجر به استفاده از پیس دائم یا موقت شود: معاف دائم

 معاف از خدمات رزمی  :و سایر اختالالت هدایتی W.P.W ب( سندرم

 معاف دائم  :بیماری تب روماتیسمی حاد به شرط عوارض قلبیوجود یا سابقه  -۱۴بند 

همراه بها مسهتندات پزشهکی تأییهد  Tilt تست) شوک وازوواگال با سابقه سنکوپهای مکرر و تأیید بررسیهای پاراکلینیک -۱۵بند 
 معاف دائم  :(کننده

برخوردار نباشهند )بیمهاری آنهان در حهد ی فوق ها بیماریمشمولین پزشک که از سالمتی کامل در خصوص هر یک از  -۱۶بند 
 معافیت دائم باشد( لیکن قادر به طبابت در نیروهای مسلح باشند: معاف از خدمات سنگین 

 :ها بیماریسایر  -۱۷بند 

 نامه می باشند: معاف از خدمات رزمی آیین ۲ی موضوع این بخش که منطبق با دسته دوم ماده ها بیماریالف( سایر 
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 نامه می باشند: شش ماه معاف موقت آیین ۲ی موضوع این بخش که منطبق با دسته سوم ماده ها بیماریب( سایر 

 نامه می باشند: معاف دائم  آیین ۲ی موضوع این بخش که منطبق با دسته چهارم ماده ها بیماریج( سایر 

 ی روماوتلوژی و بافت مهبند ها بامیری :بخش شانزدمه

 :ناشی از تروما در مفاصل بزرگآرترپتهای عفونی و یا  -۱بند 

 الف( نوع حاد جهت سیر مراحل درمان: شش ماه معاف موقت

 ب( عدم پاسخگویی به درمان همراه عالیم بالینی و یا تغییر شکل مفصلی و استخوانی: معاف دائم 

 معاف دائم  :آرتربت های عفونی مزمن مفاصل بزرگ -۲بند 

 :آرترپت های التهابی -۳بند 

 و تب مدیترانه ای: شش ماه معاف موقت  FMF،های التهابی حاد از قبیل راکتیو، سندروم رایتر، تب روماتیسمی پتالف( آرتر 

ههای  اسهپوندیلیت انکلهوزان، آرتریت ،های التهابی حهاد و مهزمن: آرتریهت روماتوئیهد، لوپهوس اریتمهاتوز سیسهتمیک ب( آرتریت
بیماری ویپهل، ارتریهت راکتیهو، سهندروم رایتهر، کالژتوزهها، و اسهکولیتها، سهارکوئیدوز و  ،های التهابی روده آرتریت ،پسوریازیسی

 معاف دائم :FMF اسپوندیلو آرتروپاتی سرونگاتیو

 ج( هیدرآرتروز مزمن و مشهود: معاف دائم 

 :واسکولیتها -۴بند 

 سو، بیماری بهجت: معاف دائمالف( واسکولیتهای نکروزان، بیماری پان کالسیک، پان میکروسکوپیک وگنر، تاکایا

 ب( واسکولیتهای ازدیاد حساسیتی به همراه گرفتاری احشاء: معاف دائم

 معاف از خدمات رزمی  :ج( بهجت پوستی مخاطی

 معاف دائم  :کالژتوزها، اسکلرودرمی ها، پلی میوزیت ها، درماتومیوزیت -۵بند 
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 :ی متابولیک استخوانها بیماری -۶بند 

استووماالسی )طبق تعریف براسهاس سهنجش تهراکم اسهتخوان در صهورتیکه تهوده اسهتخوان در مقایسهه بها حهداکثر تهوده الف( 
 کاهش یافته باشد(: معاف دائم S.D ۵ /۲ استخوانی بیش از

 ب( اسنتوپروزهای ثانویه یا استووپروزهای با زمینه ارثی: معاف دائم

استخوان در صورتیکه توده استخوانی در مقایسه بها حهداکثر تهوده اسهتخوانی ج( استووپنی )طبق تعریف براساس سنجش تراکم 
 کاهش یافته باشد(: معاف از خدمات رزمی  S.D ۵ /۱۰۲ بین

 :ی کریستالیها بیماری -۷بند 

 الف( نقرس با سابقه سه نوبت عود حمالت: معاف دائم

 ب( نقرس کاذب یا هیپراورسیمی: معاف از خدمات رزمی 

 :استووآرتریت مفاصل )آرنج، شانه، لگن، زانو، مچ دست و مچ پا( -۸بند 

 الف( در فرم شدید و ناتوان کننده که تغییر شکل و یا اختالل در عملکرد عضو ایجاد نموده باشد: معاف دائم

 ب( در فرم خفیف: معاف از خدمات رزمی 

 عاف دائم شانه منجمد، پارگی روتاتورکاف و یا پری آرتریتهای شانه: م -۹بند 

 تبصره درخصوص پارگی روتاتورکاف برای دارندگان مدارک کارشناسی و باالتر: معاف از خدمات رزمی 

 معاف دائم  :RSDS الیگونورودبستروفی -۱۰بند 

 ارترویاتی نورولوژیک )مفصل شارکو(: معاف دائم  -۱۱بند 

 معاف دائم  :همانژیوم ،ز در مفاصل بزرگشبه تومورهای مفاصل: سینوویت ویلوندولر، استووکندروماتو -۱۲بند 

 استوونکروز مفاصل بزرگ و یا مفاصل کوچک که اختالل عملکرد ایجاد کرده باشد: معاف دائم  -۱۳بند 
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 اسپوندیلودسیت یا اسپوندیلودیسکیت بروسالئی، استافی، سالمونالئی و سلی ستون فقرات: معاف دائم  -۱۴بند 

 ی بافت همبند نظیر استووژنزیس ایمپرفکتا، اهلر دانلوس و هموسیتینوریمارفان: معاف دائم ها بیماری -۱۵بند 

ی فهوق برخهوردار نباشهند )بیمهاری آنهان در حهد ها بیماریمشمولین پزشک که از سالمتی کامل درخصوص هر یک از  -۱۶بند 
 خدمات سنگین معافیت دائم باشد( لیکن قادر به طبابت در نیروهای مسلح باشند: معاف از 

 :ها بیماریسایر  -۱۷بند 

 نامه می باشند: معاف از خدمات رزمی آیین ۲ی موضوع این بخش که منطبق با دسته دوم ماده ها بیماریالف( سایر 

 نامه می باشند: شش ماه معاف موقت آیین ۲ی موضوع این بخش که منطبق با دسته سوم ماده ها بیماریب( سایر 

 نامه می باشند: معاف دائم  آیین ۲موضوع این بخش که منطبق با دسته چهارم ماده ی ها بیماریج( سایر 

 ی عفوین ها بامیری :بخش هفدمه

 :بیماران مبتالء به هپاتیت -۱بند 

 الف( هپاتیت حاد: شش ماه معاف موقت

 ماه(: معاف دائم ۶ب( هپاتیت مزمن )بیش از 

 :مثبت (HBSAg) بیماران دارای -۲بند 

 صورتیکه یک آزمایش مثبت در بیمارستانهای نظامی یا دانشگاهی داشته باشد: شش ماه معاف موقتالف( در 

 ب( بعد از شش ماه مجددًا در صورت مثبت شدن آزمایش مذکور: معاف دائم 

 دائم با تأیید آزمایشگاههای مورد تأیید نظامی یا دانشگاهی و وجود عوارض: معاف  C بیماران مبتالء به هپاتیت -۳بند 

 معاف دائم  :HTLVI و ۲بیماران مبتالء به  -۴بند 

 :سل -۵بند 
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 الف( سل ریه فعال: معاف دائم

 ب( سل احسائی فعال و سل ستون فقرات و استخوانها و مفاصل در هر مرحله: معاف دائم

ی و پهاراکلینیکی توسه  شهورا(: ج( سل ریه بهبود یافته و ادنیتهای سلی درمان شده ) با رؤیت و تأیید سوابق و مستندات کلینیک
 معاف از خدمات رزمی 

 معاف دائم  :جذام به هر شکل و در هر مرحله -۶بند 

ماه پایدار باشد و اختالل عملکرد ایجهاد  ۶که بیش از ….( مننژیت و  ،ی عفونی مداوم )مانند سیفلیسها بیماریعوارض  -۷بند 
 کرده باشد: معاف دائم 

با تأیید بیمارستانهای نظامی یا دانشگاهی: معاف  HIV نقص ایمنی سلولی اکتسابی و حاملین ویروس بیماران مبتالء به -۸بند 
 دائم 

 بیماری ماالریا مقاوم به درمان )مقاوم به کلروکین(: معاف دائم  -۹بند 

 بروسلوزعود کننده و یا مقاوم به درمان: معاف دائم  -۱۰بند 

 رزادی بعلت اختالل کمی یا کیفی سلولهای خون یا مغز استخوان: معاف دائم هرگونه بیماری نقص ایمنی ماد -۱۱بند 

 ابتالء به بیماری تب خونریزی دهنده )کریمه کنگو( در طول خدمت: معاف دائم  -۱۲بند 

 تبصره ابتالء به بیماری تب خونریزی دهنده )کریمه کنگو( قبل از اعزام: شش ماه معاف موقت 

 اف دائم مع :کیست هپاتیک -۱۳بند 

ی فوق برخهوردار نباشهند )بیمهاری آنهان در حهد ها بیماریمشمولین پزشک که از سالمتی کامل درخصوص هر یک از  -۱۴بند 
 معافیت دائم باشد( لیکن قادر به طبابت در نیروهای مسلح باشند: معاف از خدمات سنگین 

 :ها بیماریسایر  -۱۵بند 

 نامه می باشند: معاف از خدمات رزمی آیین ۲منطبق با دسته دوم ماده  ی موضوع این بخش کهها بیماریالف( سایر 
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 نامه می باشند: شش ماه معاف موقت آیین ۲ی موضوع این بخش که منطبق با دسته سوم ماده ها بیماریب( سایر 

 نامه می باشند: معاف دائم آیین ۲ی موضوع این بخش که منطبق با دسته چهارم ماده ها بیماریج( سایر 

 

 

 

 

 

   →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 ←

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