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قاونن خدمت وظیفه عمویم مصوب ۱۳۶۳
فصل اول :کلیات

ماده  .۱دفاع از استقالل و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسالمی ایران و جان و مال و ناموس مردم وظیفهه دینهی و ملهی ههر
فرد ایرانی است و دراجرای این وظیفه کلیه اتباع ذکور دولت جمهوری اسالمی ایران مکلف به انجام خدمت وظیفه عمومی برابر
مقررات این قانون میباشند و هیچ فردمشمول خدمت وظیفه عمومی را جز در موارد مصهرحه در ایهن قهانون نمیتهوان از خهدمت
معاف کرد.
تبصره  .۱با توجه با اصل  ۱۵۱قانون اساسی واحد بسیج مستضعفین سپاه پاسهداران انقهالب اسهالمی موظهف اسهت در اسهرع
وقت امکانات آموزشنظامی اتباع اناث دولت جمهوری اسالمی ایران را با رعایت کلیه موازین شرعی فهراهم نمایهد .ایهن آمهوزش
برای اناث الزامی نیست.
تبصره  .۲وزارت آموزش و پرورش موظف است با همکاری نیروهای مسلح آموزشهایی را کهه زمینهه سهاز آمهادگی دفهاعی اسهت
طبق موازین اسالمیدر برنامههای آموزشی مقاطع تحصیلی راهنمایی و دبیرستان پیش بینی نماید .ایهن آمهوزش بهرای دختهران
تنها در زمینههای دفاع غیر نظامی خواهد بود.
ماده۱مکرر .در این قانون عبارت اختصاری به شرح زیر جایگزین عناوین کامل آنها میگردد:
 .۱فرماندهی کل به جای مقام معظم فرماندهی کل قوا
 .۲ستادکل به جای ستادکل نیروهای مسلح
 .۳نیروهای مسلح به جای ستاد کل نیروهای مسلح ،ارتش جمهوری اسالمی ایهران ،سهپاه پاسهداران انقهالب اسهالمی ،نیهروی
انتظامی جمهوری اسالمی ایران و سازمانهای وابسته ،وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهای تابعه
 .۴ارتش به جای ارتش جمهوری اسالمی ایران
 .۵سپاه به جای سپاه پاسداران انقالب اسالمی
 .۶وزارت دفاع به جای وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
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 .۷وزارت علوم به جای وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
 .۸وزارت بهداشت به جای وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
 .۹سازمان به جای سازمان وظیفه عمومی
 .۱۰کارکنان وظیفه به جای افسران وظیفه ،درجه داران وظیفه و سربازان عادی وظیفه
ماده  .۲هر فرد ذکور ایرانی در ماهی که طی آن ماه به سن هجده سال تمام میرسد مشهمول مقهررات خهدمت وظیفهه عمهومی
است.
تبصره .مشمول کسی است که درشمول قانون خدمت وظیفه عمومی قرار گیرد.
ماده  .۳سن مشموالن و افراد تحت تکفل از لحاظ خدمت وظیفه و یا معافیت از آن تابع مندرجات اولیه اولین شناسهنامه بهوده و
ً
هر گونه تغییری کهبعدا به عمل آمده باشد از لحاظ وظیفه عمومی معتبر نخواهد بود.
تبصره .تغییر سن بر مبناء ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلهوگیری از تزلهزل آنهها مصهوب ،۱۳۶۷ / ۱۱ / ۲فقه
درباره خود مشمولین معتبر است.
ماده  .۴خدمت وظیفه عمومی  ۳۰سال است و مراحل آن برای کلیه مشموالن به شرح زیر است:
الف .مدت خدمت دوره ضرورت ( )۲۴ماه است و درصورتی که مشموالن مازاد و یا کمتر از تعداد مورد نیاز باشد ستاد کل با کسب
اجازه از فرماندهی کل آن را به کمتر یا بیشتر از مدت دوره ضرورت تغییر می دهد.
ب .دوره احتیاط  ۸سال.
ج .دوره ذخیره اول  ۱۰سال.
د .دوره ذخیره دوم  ۱۰سال.
تبصره  .۱تاریخ شروع و پایان خدمت در مراحل احتیاط و ذخیره از تاریخ پایان خدمت دوره ضهرورت محاسهبه میگهردد و در ههر
حال تاریخ خاتمه آن از سن  ۵۰سالگی تجاوز نخواهد کرد.
تبصره  .۲در مواقع ضرورت و بسیج همگانی ممکن است افراد مشمول این قانون تا سن شصتسالگی نیز احضار شوند.
ماده  .۵کلیه مشمولین قادر به خدمت و بالمانع ،به خدمت دوره ضرورت اعزام میشوند و پس از فهرا گهرفتن آموزشههای نظهامی
الزم در ابتداء خدمت ،بقیه خدمت دوره ضرورت را انجام میدهند.
تعیین ترتیب تقدم و سهمیه بندی مشمولین وظیفه بین هر یک از نیروهای مسلح ،توس سهتاد کهل بها تصهویب فرمانهدهی کهل
صورت میگیرد.
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تبصره  .۱نحوه تأمین سهمیه هر یک از نیروهای مسلح از مشهمولین ههر دوره ،بهه وسهیله کمیس.یهونی انجهام میشهود کهه از
نمایندگان نیروهای مزبور به ریاست رئیس سازمان تشکیل میگردد.
تبصره  .۲سپاه می تواند مشمولین مورد نیاز خود را در هر دوره طبق ضواب خاص پذیرش سپاه ،از بهین بسهیجیان دارای برگهه
اعزام به خدمت به میزان سهمیه ای که ستاد کل تعیین میکند ،انتخاب نموده و قبل از تاریخ اعزام آنان فهرست اسامی آنها را به
واحدهای تابعه سازمان اعالم نماید .این مشمولین برای انجام خدمت وظیفه عمومی در اختیار سپاه قرار میگیرند.
تبصره  .۳نیروهای مسلح میتوانند مشمولین متخصص مورد نیاز خود را در سطح کارشناس و باالتر بهه میهزان سههمیه ای کهه
ستاد کل تعیین میکند به عنوان مشمول خاص از ستاد کل درخواست نمایند.
تبصره .۴مشمولین وظیفه از تاریخ اعزام از سوی واحدهای وظیفه عمومی ناجا بهه عنهوان کارکنهان وظیفهه یگهان تعیینشهده،
محسوب می شوند.
ماده  .۶قانون خدمت نیروی انسانی ،درمانی و بهداشتی مصوب  ۵۸.۹.۲۴شورای انقالب و الحاقیهها و اصالحیههای بعدی
آن بقاء و مشمولینمذکور در آن قانون پس از طی دوره آموزش مقدماتی نظامی بعد از تأمین نیازمندیهای نیروهای مسهلح ادامهه
خدمت را تا  ۵سال در وزارت بهداری انجاممیدهند.
ماده  .۷قانون معافیت فارغالتحصیالن مرا کز تربیت معلم از خدمت وظیفه عمومی مصوب  ۵۸.۲.۲۷شورای انقهالب ابقهاء و
مشمولین مذکور در آنقانون پس از طی دوره آموزش مقدماتی نظامی بقیه خدمت مقرر در آن قانون را در آموزش و پرورش انجام
خواهند داد.
تبصره  .۱وزارت آموزش و پرورش موظف است فارغ التحصیالن تربیت معلم در مرا کهز آموزشهی ،از طریهق سهازمان آنهان را بهه
مرا کز آموزشی نظامی برای طی دوره آموزش رزم مقدماتی اعزام نماید.
تبصره  .۲دولت موظف است همه ساله اعتبارات الزم را برای آموزشهای فوق در اختیار سپاه قرار دهد.
ماده  .۸از تاریخ تصویب این قانون به سازمان هواپیمائی کشوری و دانشکده تکنولوژی هواپیمائی کشوری اجازه داده میشهود از
بین فارغالتحصیالنمشمول این دانشکده و مرکز آموزش فنون هوایی و همچنین فارغالتحصیالن مشمول رشتههای هوا فضا،
الکترونیک و مهندسی هواپیما که در سایردانشهگاهها و مسسسهات آمهوزش عهالی برابهر ضهواب وزارت فرهنه

و آمهوزش عهالی

مشغول تحصیل میباشند داوطلبان واجد شرای را استخدام نمایند .مشموالن مذکور پس از گذراندن آموزش نظهامی مربوطهه و
ایفای تعهد ده سال خدمت از انجام خدمت دورۀ ضرورت معاف خواهند بود.
ماده  .۹دانشجویان دوره چهارساله آموزشی شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران به شرط سهپردن تعههد و انجهام  ۱۰سهال
خدمت در این شرکتپس از طی دوره آموزش مقدماتی و تخصصی در نیروی دریهایی و بهر روی عرشهه ناوههای نیهروی دریهایی از
انجام بقیه خدمت دوره ضرورت معاف خواهند بود.
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ماده  .۱۰انجام امور زیر در مورد مشمولین وظیفه عمومی مستلزم ارائه مدرک دال بر رسیدگی بهه وضهع مشهمولیت آنهان از اداره
وظیفه عمومیمیباشد و فتوکپی مدرک ارائه شده از جمله منضمات ضروری پرونده متشکله میباشد:
الف .شرکت در آزمایشات رانندگی و اخذ گواهینامه.
ب .دریافت هر گونه وام و کمکهای کشاورزی و صنعتی و دامداری و مسکن از طریق بانکها و وزارتخانههها و مسسسهات دولتهی و
وابسته به دولت ونهادهای قانونی.
ج .کاندیدا شدن جهت انتخابات مجلس شورای اسالمی و سایر شورا و انجمنهای قانونی.
د .تحویل اصل گواهینامه یا پایاننامه دوره های تحصیلی دیپلم و باالتر از وزارتخانه مربوطه.
ه .صدور پروانه کسب و اجازه اشتغال و عضویت در شرکتهای تعاونی.
ز .دریافت مستمری از سازمانهای دولتی و وابسته و نهادهای قانونی.
ح .استخدام به هر صورت (رسمی ،پیمهانی ،روزمهزد و خریهد خهدمت) در وزارتخانههها و مسسسهات دولتهی و وابسهته بهه دولهت و
نهادهای قانونی وشرکتهای دولتی.
تبصره  .۱سایر اموری که در دیگر قوانین منوط به روشن شدن وضعیت خدمتی مشمول میباشد ،به قوت خود باقی است.
تبصره  .۲ارزش و اعتبار مدارک دال بر رسیدگی به وضعیت مشمول از لحاظ انجام قسمتی یا تمام امور موضوع این ماده مطابق
آیین نامه اجرائی مندرج در ماده ( )۵۱تعیین میشود.
تبصره  .۳متخلفین از مقررات این ماده به محاکم قضائی معرفی میشوند ،مجازات اینگونه افراد برای بهار اول پرداخهت هزینهه
ساالنه یک سرباز طبق قانون بودجه ساالنه و نرخ اعالمی دولت است و بار دوم عالوه بر جریمه فوق ،سه ماه انفصال از خدمت
و برای بار سوم و باالتر انفصال از خدمات دولتی است.
ماده  .۱۱در زمان جن

و بسیج همگانی در صورت لزوم کسانی که بهه علتهی در زمهان صهلح از معافیهت خهدمت دوره ضهرورت

استفاده نمودهاند ،نیزبه خدمت احضار و از حقوق و مزایای مشمولین دوره احتیاط هم طبقه خود استفاده خواهند نمود.
ماده  .۱۲کارگران و مستخدمینی مسسسات دولتی و نهادهای قهانونی و سهازمانهای وابسهته بهه دولهت کهه خهدمت دوره وظیفهه
ً
عموی را انجام میدهدپس از پایان خدمت مجددا به کار اولیه خود اشتغال خواهند یافت و کارفرما یا مسهوولین مربوطهه مکلفنهد
آنان را به کار اولیه خود بگمارند.
تبصره  .۱در مورد مسسسات خصوصی کارفرما یا مسوولین مربوطه در صورتی مکلفند آنان را به کهار اولیهه خهود بگمارنهد کهه در
قرارداد استخدام این مسأله شرط شده باشد.
تبصره  .۲آییننامه اجرایی این ماده توس وزارتین کشور و کار و امور اجتماعی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیهه و
به تصویب هیأتوز یران خواهد رسید.
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ماده  .۱۳افرادی که اعم از مشمول و غیرمشمول با طی دوره دانشکدهها و آموزشگاههای نظهامی و انتظهامی بهرای خهدمت در
کادر ثابت استخدام شوند مدت تحصیل آنهاجزء خدمت دوره ضرورت محسوب خواهد شد و اگر مدت تحصیل از دو سهال کمتهر
باشد ،از دوره خدمت آنان به نسبت کسری خدمت تا دو سال جزءخدمت دوره ضرورت محسوب میشود.
تبصره  .۱آن عده از محصلین مرا کز آموزش کادر ثابت نیروهای مسلح که قبل از پایان دوره آموزش مسهتعفی یها اخهراج شهوند،
فق از طی دوره آموزش نظامی معاف میشوند ،لکن باید خدمت دوره ضهرورت را انجهام دهنهد .درصهورتیکه محصهلین بهه علهت
بیماری یا عدم صالحیت که ناشیاز اعمال ارادی آنان نباشد برکنار گردند ،مدت تحصیل جزء خدمت دوره ضرورت آنان محسوب
میشود.
تبصره  .۲افسران و درجه داران نیروهای مسلح ،در صورتیکه قبهل از نیهل بهه درجهه بهه موجهب مقهررات اسهتخدامی مربهوط از
خدمت مستعفی یا اخراج شوند ،فق از طی دوره آموزش نظامی معاف می شوند لکن باید خدمت دوره ضهرورت را انجهام دهنهد و
اگر بعد از پایان دوره آموزش از خدمت مستعفی یا اخراج گردند و خدمت آنان از مدت دوره ضرورت کمتر باشد بقیهه دوره ضهرورت
را انجام میدهند.
ماده  .۱۴آن دسته از مشمولین و کارکنان وظیفهای که به عنوان پایور اعم از نظامی و کارمند بهه اسهتخدام نیروههای مسهلح در
میآیند با انجام ششسال خدمت پس از فراغت از تحصیل یا اتمام دوره آموزشهی از انجهام خهدمت دوره ضهرورت معهاف میگردنهد.
چنانچه قبل از خاتمه شش سال از خدمت رها گردند ،درصورتیکه مشمول معافیتهای قهانونی نباشهند ،بهه نسهبت ههر چههار مهاه
خدمت یک ماه از خدمت دوره ضرورت آنان کسر میشود.
تبصره  .۱مدت خدمت انجام شده کارکنان وظیفه که در اجرای این ماده به عنوان کارمند رسمی استخدام می شهوند بهه همهان
میزان از مدت تعهد موضوع این ماده کسر می شود.
تبصره  .۲چنانچه کارمندان مذکور پس از اتمام شش سال تعهد خدمتی به هر عنوان از خدمت رها شوند از کارت پایان خهدمت
دوره ضرورت برخوردار می گردند.
تبصره  .۳در مناطق بد آب و هوا ،مناطق مرزی و مناطق محروم که با تشخیص ستاد کل تعیین میشود مهدت مهذکور در ایهن
ماده به پنج سال تغییر مییابد.
ماده .۱۵مشمولین و کارکنان وظیفه داوطلبی که با داشتن حداقل گواهینامه پنجم ابتهدائی و سهپردن پهنج سهال تعههد خهدمت
نظامی یا شش سال تعهد خدمت کارمندی ،به صورت پیمانی در نیروهای مسلح استخدام می شوند ،خدمت آنان به منزله انجهام
خدمت دوره ضرورت تلقی می شود و پس از پایان تعهد از کارت پایان خدمت برخوردار میگردند .در صورتی که قبل از خاتمه تعهد
از خدمت مستعفی یا برکنار گردند ،چنانچه مشمول معافیتهای قانونی نباشند ،خدمت دوره ضرورت به نسهبت چههار مهاه خهدمت
یک ماه از خدمت دوره ضرورت آنان محسوب میشود و بقیه خدمت دوره ضرورت را برابر قانون انجام میدهند ،مگر این که علت
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رهایی ،بیماری یا عدم صالحیت ناشی از اعمال غیر ارادی آنان به تشخیص هیأت بدوی سازمان مربوط باشهد کهه در اینصهورت
مدت تعهد انجام شده به نسبت از مدت خدمت دوره ضرورت کسر میگردد.
تبصره  .۱طی دوره آموزش نظامی برای کلیه کارمندان اعم از رسمی و پیمانی الزامی است.
تبصره  .۲مدت تعهد پیمانی دارندگان مدرک کارشناسی (لیسانس) و باالتر یکسال کمتر است.
تبصره  .۳میزان سهمیه کارکنان پیمانی هر یک از نیروهای مسلح از سوی ستاد کل تعیین و ابالغ می گردد.
مشمول مستعفی بیش از نیمی از مدت تعهد خود را سپری کرده باشد برای ادامه خدمت دوره ضرورت نیهازی
تبصره  .۴چنانچه
ِ
به طی دوره آموزش مجدد ندارد و به ازاء هر سال خدمت چهارماه از مدت خدمت ضرورت او کسر میشود.

ماده  .۱۶کلیه مشموالنی که وارد خدمت دوره ضرورت میشوند طبق آیین نامهه انضهباطی نیروههای مسهلح نسهبت بهه انقهالب
اسالمی و نظامجمهوری اسالمی و قانون اساسی و مقام رهبری (فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران) سوگند
وفاداری یاد خواهند کرد.
فصل دوم :احضار برای دوره ضرورت

ماده  .۱۹کسانی که به سن هجده سال تمام میرسند ،پس از انتشار آگهی احضار ،موظفند ظرف شش مهاه خهود را بهه سهازمان
معرفی نمایند و سازمان مکلف است ،حدا کثر ظرف شش ماه تکلیف مشمولین وظیفه را تعیین نماید و آنها را به خهدمت اعهزام یها
برابر مقررات از خدمت دوره ضرورت معاف کند.
تبصره  .۱مشموالن مقیم خارج از کشور ،باید به نمایندگی کنسولی یا سیاسی دولهت جمههوری اسهالمی ایهران در کشهور محهل
اقامت خود و در صورت نبود آن ،به نزدیکترین نمایندگی کنسولی یا سیاسی دولت جمهوری اسالمی ایران مراجعه نمایند.
تبصره  .۲آن دسته از مشمولینی که جهت اعزام به خدمت معاذیر دارند و نمیتوانند در موعد مقرر به خدمت اعزام شوند ،اعهزام
آنان حداکثر تا یک سال بر اساس دستورالعملی که به پیشنهاد سازمان و تأیید ستاد کل تهیه میشود به تعویق میافتد.
ماده  .۲۰سازمان ثبت احوال کشور مکلف است صورت اسامی متولدین ذکور شهرستانها و بخشهایی را که در سال بعهد بایهد بهه
وضع مشمولیت آنها رسیدگی شود به تفکیک هر ماهه به سازمان وظیفه عمومی تسلیم کند.
فصل سوم :رسیدگی

ماده  .۲۱حوزههای وظیفه عمومی تهران و مراجعی که در هر یک از مرا کز شهرستانها و بخشها مسوول رسیدگی به امور وظیفه
عمومی محلمیباشند زیر نظر نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران انجام وظیفه خواهند نمود.
تبصره .رییس اداره وظیفه عمومی موظف است کلیه دستورالعملها و بخشنامهها و اطالعیههایی را که به نحوی بهه نیروههای
نظامی و انتظامی و مراجع قضایی مرتب باشند و امور اجرایی مربوطه را در شورایی که با شرکت نمایندگان وزارت کشور ،نیروهای
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مسلح و یک دادیار به نمایندگی دیوان عالی کشور زیر نظر رئیس سازمان وظیفه عمومی تشکیل میشود ،هماهن

نماید.

ماده  .۲۲نمایندگان کنسولی دولت جمهوری اسالمی ایران در کشورهای خارج از مسوول اجرای مقررات قانون وظیفه عمهومی
نسبت به مشموالن مقیم حوزههای مأموریت خود میباشند و موظفند به وضع مشمولیت آنان رسیدگی کرده و نتیجه اقهدامات را
از طریق وزارت امور خارجه به سازمان اعالم دارند.
ماده  .۲۴به وضع مشموالنی که ادعای تکفل نمایند در مرا کز شهرستانها و بخشها توس هیأتی مرکب از اشخاص زیر رسیدگی
میشود:
الف .بخشدار محل یا نماینده او.
ب .رییس سازمان وظیفه عمومی محل یا نماینده او.
ج .نماینده دادستان شهرستان و در صورت نبودن دادسرا و وجود دادگاه صلح ،نماینده دادگاه.
د .نماینده سپاه پاسداران محل.
ه .یک نفر از نمایندگان شورای اسالمی شهرستان یا شورای اسالمی بخش یا شهر به معرفی شورای مربوطه.
ماده  .۲۵در صورتی که مشمول یا افرادی از بستگان او که مدعی کفالت مشمول نسبت به خود هستند ادعا نمایند کهه حقهی از
آنان تضییع شدهاست همچنین هر یک از اعضای هیأت رسیدگی و یا فرمانده رده سازمانی باالبر و یا رییس اداره وظیفه عمهومی
میتوانند با ذکر دلیل موجه به رأیصادره از هیأت رسیدگی اعتراض نمایند و پرونده مشمول در هیأت رسیدگی تجدید نظر مطرح
و رأی هیأت مزبور به استثنای موارد منطبق با ماده ۲۹این قانون قطعی و غیر قابل اعتراض است.
اعتراض به رأی سربازی مانع اعزام مشمول به خدمت وظیفه نمیباشد.
ماده  .۲۶هیأت رسیدگی تجدید نظر در سازمان وظیفه عمومی تهران و مرا کز هنگها و گردانهای مستقل ژانهدارمری بها شهرکت
اشخاص زیر تشکیلمیشود:
الف .فرماندار یا معاون او.
ب .در سازمان وظیفه عمومی تهران رییس سازمان یا جانشین او ،در هن هها و گردانهها مسهتقل ژانهدارمری فرمانهده هنه
گردان مستقل یا معاون آنها.
ج .دادستان شهرستان یا یکی از دادیاران.
د .فرمانده سپاه شهرستان یا قائم مقام وی.
ه .یک نفر به انتخاب شورای اسالمی شهرستان مربوطه.
ماده  .۲۷در مورد مواد  ۲۴و  ۲۶تشکیل جلسات با دو سوم اعضاء و تصویب با ا کثریت مطلق آراء اعضاء خواهد بود.
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ماده  .۲۸در صورتی که حدا کثر طرف  ۵سال از تاریخ صدور رأی هیأت تجدید نظر معلوم شود که نظهر هیهأت رسهیدگی تجدیهد
نظر منطبق با اصول وقوانین جاری نبوده و اهمیت آن به حدی باشد که در وضع مشمول مسثر باشد پرونده به وسیله ریهیس اداره
وظیفه عمومی به یکی از هیأتهای رسیدگیتجدید نظر ارجاع خواهد شد و نظر این هیأت قطعی و الزماالجرا است.
ماده  .۲۹در صورتی که در حهین انجهام خهدمت دوره ضهرورت مشهمول یها یکهی از کسهان تحهت تکفهل او ادعهای کفالهت کنهد
فرماندهان و رؤسای مربوطهمکلفند مراتب را به حوزههای وظیفه عمومی یا گروهانهای اعزامکننده مشارالیه اعالم دارنهد کهه در
اسرع وقت وضع مشمول در هیأت رسیدگی مطرح وتصمیم مقتضی اتخاذ شود.
ماده  .۳۰به ادعای کفالت مشموالنی رسیدگی میشود که غیبت نداشته باشند مگر ایهن کهه در موقهع احضهار و در طهول مهدت
غیبت و حین رسیدگیحائز شروط معافیت کفالت بوده باشند که در این صورت این قبیهل مشهموالن از معافیهت کفالهت اسهتفاده
خواهند کرد (با در نظر گرفتن ماده .)۵۵
تبصره .رئیس سازمان یا نماینده او در صورتی که دالیل و مدارک مثبتهای مبنی بر معافیت از خهدمت در پرونهده موجهود باشهد،
میتواند برای حدا کثر یکسال دستور عدم اعزام مشمول را صادر نماید و یا در صورت غیبهت موجهه وی ،دسهتور رسهیدگی صهادر
کند.
فصل چهارم :معافیتها

بخش اول .معافیت تحصیلی

ماده  .۳۱دانشآموزان مدارس و دانشجویان مرا کز آموزش عالی وابسته به وزارت آمهوزش و پهرورش و یها مهورد تأییهد آن وزارت و
دانشجویان دانشگاهها و مسسسات آموزش عالی دولتی یا غیردولتی داخلی و خارجی مورد تأیید وزارتخانههای علوم و بهداشهت و
طالب حوزه های علمیه که در حین تحصیل به سن مشهمولیت رسهیده و یها میرسهند ،تها زمهانی کهه بهه تحصهیالت خهود ادامهه
میدهند ،از اعزام به خدمت دوره ضرورت معاف میباشند.
ماده  .۳۲طالب علوم دینی که قبل از رسیدن به سن مشمولیت و یا اعزام هم طبقه خود طبهق ضهواب شهورای مهدیریت مرکهز
مدیریت حوزه های علمیه یا نمایندگان رسمی آن و یا با مجوز رسمی شورای عالی حوزهههای علمیهه در شهرسهتانها بهه تحصهیل
اشتغال ورزیده در مدت تحصیل میتوانند از مزایای ماده  ۳۱قانون استفاده کنند ارزشیابی میزان تحصیل با شهورایمدیریت و یها
نماینده آن خواهد بود.
تبصره .مشموالن دیپلمه که دوره سطح و یا حداقل  ۶سال دوره خارج را گذرانده باشند به ترتیب هماننهد مشهموالن لیسهانس و
دکتر خواهند بود و چنانچه بدون دیپلم دوره های مذکور را گذرانده باشند همانند مشموالن فوق دیپلم و فوق لیسانس میباشند و
در هر صورت طالبی که به درجه اجتهاد نایل گردند همانند مشمولین دکترا میباشند.
ماده  .۳۳صدور معافیت تحصیلی دانشآموزان ،دانشجویان و طالب علوم دینی ،موکول به ارائه گواهی اشتغال به تحصیل آنان
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از طریق مراجع ذی رب است و مدت اعتبار آن تا یک سال پس از صدور گواهی پایان تحصیالت در هر مقطع می باشد.
تبصره  .۱حدا کثر معافیت تحصیلی برای دانشآموزان تا سن بیست سال تمام و در هر یک از مقاطع تحصیلی کاردانی دو و نیم
سال ،کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته سه سال ،کارشناسی پیوسته پهنج سهال و کارشناسهی ارشهد پیوسهته شهش
سال ،دکترای پزشکی پیوسته هشت سال و دکترای تخصصی شش سال است.
تبصره  .۲در مواقع ضروری با تشخیص و اعالم کمیسیون موارد خاص دانشگاههای مربوط حداکثر یک سهال بهه مهدت فهوق
اضافه میشود.
ماده  .۳۴دانشآموزان و دانشجویان و طالب علهوم دینهی مشهمول ،در صهورت تهرک تحصهیل ،اخهراج ،انصهراف یها فراغهت از
تحصیل ،باید برای خدمت دوره ضرورت خود را معرفی نمایند .مقامات مسسول مکلفند صورت اسامی این قبیل مشمولین را با ذکر
مشخصات کامل و نشانی و رشته تحصیلی به طور انفرادی ،بدون تأخیر به سازمان محل ارسال دارند.
تبصره  .۱مهلت معرفی مشمولین مذکور حدا کثر یک سال پساز تاریخ انصهراف ،تهرک تحصهیل و اخهراج و فراغهت از تحصهیل
است.
تبصره  .۲مشمولینی که با داشتن معافیت تحصیلی در خارج از کشور تحصیل میکنند ،پس از ترک تحصیل یا اخراج یا انصراف
یا فراغت از تحصیل ،موظفند برای رسیدگی به وضع مشهمولیت خهود حهدا کثر ظهرف یهک سهال خهود را بهه نماینهدگی جمههوری
اسالمی ایران در خارج ازکشور معرفی نمایند.
تبصره  .۳متخلفین از اجراء این ماده برای بار اول به توبیخ کتبی و درج در پرونده و برای بار دوم عالوه بر توبیخ کتبهی بهه یهک
ماه انفصال از خدمت و برای بار سوم به دو ماه انفصال از خدمت محکوم میشوند.
ماده  .۳۵مشمولین دیپلم که حدا کثر یک سال پس از فراغت از تحصیل در یکی از دانشگاهها و مسسسات آموزش عالی داخهل
یا خارج از کشور که مورد تأیید وزارتخانههای علوم و بهداشت میباشند پذیرفته شوند تها زمانیکهه وفهق تبصهره ( )۱مهاده ( )۳۳بهه
تحصیل اشتغال دارند ،میتوانند مشروط به اینکه دارای غیبت غیرموجه نباشند از معافیت تحصیلی استفاده نمایند .این معافیهت
برای هر مقطع فق یک بار داده می شود.
تبصره  .۱معافیت تحصیلی دانشجویان انصرافی در طول مدت تحصیل فق یک بار قابل تمدید است.
تبصره  .۲ترخیص کارکنان وظیفه بدون غیبت اولیه در حین خدمت جهت ادامه تحصیل در مقاطع کار شناسی و باالتر بهه جهز
در زمانهای اضطراری و جن

بالمانع است.

ماده  .۳۶مشمولین دارای مدرک کارشناسی و باالتر و معادل آن در حوزههای علمیهه عالقمنهد بهه تحصهیل درخهارج از کشهور
درصورتیکه از نظر مقررات این قانون و وزارتخانه های علوم و بهداشت ،حهائز شهرای ادامهه تحصهیل در خهارج ازکشهور باشهند و
دانشگاهها و رشتههای آنها مورد تأیید وزارتخانههای فوق باشد ،می توانند با سپردن تضمینهای الزم با استفاده از مقهررات ایهن
10
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قانون برای تحصیل به خارج از کشور مسافرت نمایند.
ماده  .۳۷ایرانیان مقیم خارج از کشور ،فرزندان مأمورین ثابت دولهت جمههوری اسهالمی ایهران در خهارج از کشهور و همچنهین
ً
کسانی که قانونا تحت کفالت ،یا والیت قانونی آنها می باشند ،چنانچه در حین تحصیل در مدارس ایرانی مستقر در خارج از کشور
و یا مسسسات آموزشی کشورهای خارج مورد تأیید آموزش و پرورش و طالب حوزههای علمیه مورد تأیید شورای عالی حوزهههای
علمیه به سن مشمولیت برسند از معافیت تحصیلی بهره مند می گردند و ادامه تح.صیل آنان تا سقف یک سال پس از فراغهت از
تحصیل در دانشگاهها و مرا کز آموزش عالی خارج از کشورکه مورد تأیید وزارتخانههای علوم یا بهداشت هستند بالمانع می باشد.
ماده  .۳۸آئین نامه اجرائی مواد این بخش ،توس وزارت دفاع با کسب نظر از شورای عالی حوزه های علمیهه ،وزارتخانهه ههای
کشور ،علوم ،بهداشت ،آموزش و پرورش و دانشگاه آزاد اسالمی و سازمان ظرف حدا کثر شش ماه تهیهه میشهود و پهس از تأییهد
ستاد کل به تصویب هیأت وزیران می رسد.
بخش دوم .معافیت پزشکی

ماده  .۳۹مشموالن خدمت وظیفه عمومی از نظر وضع مزاجی و استعداد جسمی و روانی به چههار دسهته بهه شهرح زیهر تقسهیم
میشوند:
 .۱کسانی که از نظر جسمی و روانی سالم و قادر به انجام خدمت هستند.
 .۲کسانی که به علت نقص عضو یا ابتالء به بیماری از سالمتی کامل برخوردار نبوده اما قادر به انجام خدمت در امور غیر رزمهی
میباشند.

ً
 .۳کسانی که به علت عدم رشد یا ابتالء به بیماری موقتا قادر به انجام خدمت دوره ضرورت نیستند.
 .۴مشموالنی که به علت نقص عضو یا ابتالء به بیماری جسمی و یا روانی به طور دائم قادر به انجام خدمت دوره ضرورت نیستند.

تبصره  .۱نحوه طبقه بندی مشمولین و طرز معاینه و ضواب معافیت پزشکی آنها براساس مقاطع تحصیلی مشمولین به موجهب
آییننامه معاینه و معافیت پزشکی مشمولین خدمت وظیفه عمومی است که وزارت دفاع بها کسهب نظهراز وزارتخانهههای کشهور و
بهداشت ،ظرف حداکثر ششماه تهیه میکند که پس از تأیید ستاد کل به تصویب هیأتوزیران می رسد.
تبصره  .۲نحوه آموزش و خدمت مشمولین معاف از رزم ،برابر دستورالعملی است که از سوی ستاد کل تهیه و ابالغ میگردد.
تبصره  .۳کسانی که به مواد مخدر اعتیاد دارند ،مشمول بند ( )۳این مهاده میشهوند و بهه هنگهام معاینهه ،شناسهایی و از سهوی
واحدهای وظیفه عمومی برای ترک اعتیاد به مدت حدا کثر شش ماه به مراجع ذیرب معرفی می گردند.
تبصره  .۴ن.یروهای مسلح مکلف.ند در حین خدمت ،کارکنان وظیفهای را که به مواد مخدر اعتیاد دارنهد ،شناسهایی و از سهایر
سربازان جدا نمایند و آنها را در واحدهای مستقل و مخصوص به کارگیری و به مراجع ذی رب برای ترک اعتیاد در مدت یک ماه
توس پزشک معالج ،معرفی کنند و در طول خدمت تحت نظر و مراقبتهای الزم قرار دهند .مدت ترک اعتیاد برای یک بار جزء
11
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خدمت دوره ضرورت محاسبه می شود .این افراد پس از پایان خدمت قانونی از خدمت ترخیص میشوند لیکن در هر حال صهدور
کارت پایان خدمت منوط به ارائه گواهی ترک اعتیاد است.

ً
ماده  .۴۰به مشموالنی که به علت ابتالء به بیماری موقتا قادر به انجام خهدمت دوره ضهرورت نباشهند بهرای مهدتی کهه شهورای
پزشکی تعیین مینمایدو در هر حال متجاوز از یک سال نخواهد بود معافیت موقهت پزشهکی داده خواههد شهد و در سهال دوم در

صورت ادامه بیماری به همان نحو اقدام وچنانچه در سال سوم نیز قادر به انجهام خهدمت نباشهند بهه طهور دائهم از خهدمت دوره
ضرورت معاف خواهند شد.
تبصره  .۱مشموالن پزشک فق در صورتی معاف دائم از خدمت دوره ضرورت شناخته میشوند کهه قهادر بهه اشهتغال بهه حرفهه
طبابت نباشند .آنتعداد از مشمولین خدمت دوره ضرورت پزشک که از سالمتی کامهل برخهوردار نیسهتند لهیکن قهادر بهه طبابهت
میباشند ،به خدمت دوره ضرورت اعزاممیگردند و برابر نظر شوراهای پزشکی از خدمت سنگین معاف خواهند شد.
تبصره  .۲در زمان جن

یا بسیج همگانی میتوان افرادی را که در زمان صلح به علل پزشکی یا تکفل از خدمت دوره ضهرورت

معاف شدهاند نیزبه خدمت احضار کرد.
ماده  .۴۱کلیه مشمولین وظیفه باید قبل از اعزام به خدمت توس یک پزشک از نیروهای مسلح معاینه شوند و در صورت نبودن
پزشک از نیروهای مسلح ،توس پزشکان غیرنظامی متعهد که صالحیت آنان به وسیله نیروی انتظامی تأیید شده باشهد ،معاینهه
گردند.
تبصره  .۱اظهارنظر در مورد معافیت پزشکی مشمولین توس سه نفر پزشک نیروهای مسلح در هر شهرستان صورت میگیهرد،
رأی ا کثریت این پزشکان معتبر است.
تبصره  .۲نیروهای مسلح موظفند پزشکان مورد نیاز شوراهای پزشکی را به نیروی انتظامی معرفهی نماینهد .درصهورتیکه تهأمین
پزشکان مورد نیاز از نیروهای مسلح امکانپذیر نباشد ،نیروی انتظامی از پزشکان غیرنظامی مورد تأیید در شورای پزشکی استفاده
می نماید.
تبصره  .۳دولت مکلف است همه ساله هزینه تجهیز و تشکیل شورای پزشکی و شورای عهالی پزشهکی ،فهوق العهاده پزشهکان
عضو شوراهای مذکور و همچنین هزینه معاینات تخصصی مشمولینی که از پرداخت هزینه معاینات معاف میباشند و هزینههای
اجرای تبصره های ( )۳و ( )۴ماده ( )۳۹را در اعتبارات نیروی انتظامی و بیمارستانهای ذیرب پیشبینی نماید.
ماده  .۴۲در صورتی که مشموالن در حین خدمت دوره ضرورت مبتال به نقص عضو یا بیماریهایی شوند که پس از اتمام مهدت
معالجه کمتر از  ۶ماهنباشد و طبق نظر شورای پزشکی بیمارستانهای نیروهای مسلح جمهوری اسالمی که مورد تأییهد عقیهدتی.
سیاسی در نیروی مربوطه هستند قادر بهانجام خدمت نباشند از انجام بقیه خدمت دوره ضرورت معاف خواهند بود.
تبصره .دوران معالجه مشموالن موضوع این ماده جزو خدمت دوره ضرورت آنان محسوب میگردد.
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ماده  ۴۲مکرر .مشمولینی که در شورای پزشکی شهرستان مربوط با معاینه بالینی معاف از خدمت تشهخیص داده نشهوند و بهه
تشخیص این شورا یا رئیس واحد وظیفه عمومی مربوط یا اعتراض مشمول ،نیاز به معاینه تخصصی داشته باشهند ،رئهیس حهوزه
موظف است آنان را به نزدیکترین مرکز مجهز وزارت بهداشت ،یا بیمارستان های نیروهای مسلح معرفی نم.اید تا مورد معاینه قرار
گیرند و نتیجه معاینه تخصصی برای تصمیمگیری به شورای پزشکی همهان شهرسهتان ارسهال و در صهورت اصهرار بهر اعتهراض
مشمولین با تأمین هزینه ها از سوی مشمول نتایج جهت تصمیم گیری به شورای عالی پزشکی متشهکل از پزشهکان متخصهص
استان ارسال گردد.

ً
تبصره  .۱مشمولینی که متقاضی معاینه تخصصی باشند ،قبال باید هزینه ها پیش بینی شده را به حساب دولت پرداخت نمایند.
پس از معاینه طبق این قانون با مشموالن رفتار می شود .مشمولینی که به تشخیص شهورای پزشهکی نیهاز بهه معاینهه تخصصهی
دارند ،همچنین مشمولین مددجوی تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور و افرادی که به تأیید کمیتهه امهداد امهام خم.ینهی (ره)
محل فاقد تمکن مالی هستند از پرداخت وجه مزبور معاف می باشند.
تبصره  .۲مرا کز مجهز وزارت بهداشت یا بیمارستانهای نیروهای مسلح موظفند به وضعیت مشمولین معرفی شده واحد مربوطه
خارج از نوبت رسیدگی نمایند و آنان را حدا کثر ظرف یک ماه مورد معاینه تخصصی قرار دهند.
تبصره  .۳چنانچه مشمولینی که برای معاینات تخصصی بهه مرا کهز مجههز وزارت بهداشهت یها بیمارسهتانهای نیروههای مسهلح

معرفی میشوند ،ظرف یکماه به این مرا کز مراجعه نکنند ،پس از تعیین تکلیف به خدمت اعزام میشوند.
ماده  .۴۳چنانچه رئیس سازمان یا نماینده او اطمینان حاصل نماید که رأی شورای پزشکی مطابق مقررات صادر نشهده اسهت،
پرونده را برای بررسی به شورای عالی پزشکی که از سه پزشک متخصص نیروهای مسلح تشکیل می گردد ارجاع می دهد .نظهر
این شورا قطعی و الزم االجراء است.
بخش سوم .معافیت کفالت

ماده  .۴۴مشمولین زیر حسب مورد از انجام خدمت دوره ضرورت معاف میباشند:
 .۱یگانه فرزند ذکور مراقب یا نگهدارنده پدر نیازمند مراقبت که قادر به اداره امور خود نباشد.
 .۲یگانه مراقب یا نگهدارنده مادر فاقد شوهر
 .۳تنها برادر تنی سرپرست خواهر فاقد پدر ،همسر و فرزند ذکور غیرمحجور
ازمند مراقب و فاقد پدر و همسر و فرزند ذکور غیر محجور و فاقد شغل
برادر
برادر کبی ِر نی ِ
ِ
سرپرست ِ
 .۴تنها ِ
 .۵یگانه سرپرست برادر کمتر از هجده سال تمام

 .۶یگانه نوه ذکور مراقب یا نگهدارنده جد فاقد فرزند یا جده فاقد شوهر و فرزند
 .۷مشمولی که همسرش فوت نموده و از او دارای فرزند صغیر بوده مادامی که ازدواج مجدد نکرده اسهت و یها همسهری دارد کهه
13
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بعد از ازدواج معلول شده و نیازمند مراقبت باشد.
 .۸از چند برادر واجد شرای اعزام به خدمت در صورت اعزام یکی از برادران به خدمت ،یکی از برادران میتواند تا اتمام خهدمت او
از تعویق اعزام استفاده نماید.
 .۹در مورد معافیت از انجام خدمت ضرورت یک نفر از فرزندان خانوادهای که دو برادر آنان خدمت سربازی را انجام دادهاند ،ستاد
کل نیروهای مسلح تصمیم گیری میکند.
فرزندان پسر سربازی که در حین خدمت سربازی فوت کند و یا یکی از فرزندان ذکهور خهانوادهای کهه یهک فرزنهد آن
 .۱۰یکی از
ِ
خانواده در حین انجام خدمت سربازی فوت نموده باشد.

تبصره  .۱منظور از یگانه مراقب ،تنها فرزند ذکور یا برادر یا نوه بیش از هیجده سال تمام اس.ت که مراقبت ه.ر یک از بسهتگان
مذکور در این ماده را به علت نقص عضو ،بیماری ،کبر سن ،صغر سن ،یا اناث بودن برعهده دارد ،نیازمندی اشخاص مذکور بهه
مراقبت با توجه به نقص عضو ،بیماری و یا محجور بودن آنان به تشخیص شورای پزشکی است.
تبصره  .۲مشمولین موضوع بند ( )۲این ماده تا سیماه متوالی میتوانند از معافیت کفالت موقت استفاده نمایند و در پایان مهدت
فوق در صورت دارا بودن شرای کفالت از انجام خدمت دوره ضرورت معاف میگردند.
تبصره  .۳وجود برادری که از معافیت تحصیلی برخوردار است مانع از معافیت کفالت موقت مشهمولی کهه سرپرسهتی خهانواده را
برعهده دارد ،نیست .این معافیت فق در طول مدت معافیت تحصیلی برادر مشمول کهه خهارج از شهرسهتان محهل سهکونت بهه
تحصیل اشتغال دارد معتبر است و مشمول پس از آن با رعایت سایر مقررات این قانون به خدمت دوره ضرورت اعزام می شود.
تبصره  .۴در صورتیکه برادر یا برادران یا پدر مشمول به دلیل بیماری یا معلولیت زمینگیر بوده و بنا به تشخیص شورای پزشکی
ً
فاقد صالحیت و یا ناتوان برای سرپرستی باشند و مشمول نیز عمال مراقبهت یها سرپرسهتی را بهر عههده داشهته باشهد ،میتوانهد از
معافیت کفالت برخوردار گردد.
ماده  ۴۴مکرر .نحوه معافیت از خدمت فرزندان ذکور مددجویان به شرح زیر است:
 .۱یکی از فرزندان ذکور مادران فاقد شوهر تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام(ره) و سازمان بهزیستی از انجام خهدمت دوره
ضرورت معاف است.
 .۲مشموالنی که حداقل یک فرزند معلول داشته باشند از انجام خدمت دوره ضرورت معاف میباشند.
 .۳تنها پسر خانوادههایی که دارای سه فرزند اناث یا بیشتر باشند از انجام خدمت دوره ضرورت معافند.
 .۴مشموالنی که با معلوالن اناث دارای معلولیت جسمی .حرکتی ازدواج کنند بهه صهورت موقهت از انجهام خهدمت دوره ضهرورت
14
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معاف میشوند و پس از گذشت پنجسال از استمرار ازدواج آنها معافیت موقت به معافیت دائم تبدیل میشود.
ماده  .۴۵مشموالنی که پدر یا مادر یا فرزند یا برادر یا خواهر آنان در راه به ثمر رسیدن انقهالب اسهالمی و اسهتمرار آن شههید یها
جانباز یا اسیر یا جاویداالثر شده یا بشوند و مراتب مورد تأیید نهادهای ذیرب باشد به شرح ذیل از انجهام خهدمت سهربازی معهاف
میشوند:
 .۱کلیه فرزندان ذکور شهدا و جاویداالثران(مفقودین) از انجام خدمت دوره ضرورت معاف می باشند.
 .۲به ازاء هرشهید یا آزاده با حداقل بیست و چهار ماه سابقه اسارت یا جانباز با حداقل ( )۲۵%جانبازی یا جاویداالثر(مفقود) فاقهد
فرزند ذکور یک نفر از برادران آنها از انجام خدمت دوره ضرورت معاف میشوند.
 .۳در صورت تأیید فرماندهی کل قوا بیست و چهار ماه آزادگی به دوازده ماه آزادگهی ،بیسهت و پهنج درصهد ( )% ۲۵جانبهازی بهه
ده درصد ( )% ۱۰جانبازی ،سی ماه سابقه حضور در جبهه به دوازده ماه سابقه حضور در جبهه این امتیازات برای بهره منهدی از
تسهیالت این بند قابل جمع است و درمورد معافیت کسانی که مدت جانبازی یا حضور در جبهه یا مدت آزادگی و اسهارت آنهها در
حد معافیت یک فرزند آنان نیست ،با درصد جانبازی و مدت حضور در جبهه و مدت دوران اسارت محاسبه می شود.
تبصره .فرزند شهید مشابه جانباز پنجاه درصد ( )% ۵۰محسوب می شود.
 .۴کلیه مشمولین جانباز دارای حداقل ده درصد ( )۱۰%جانبازی از انجام خدمت دوره ضرورت معاف می باشند.
 .۵یک فرزند خوانده قانونی ذکور جانبازی که برابر گواهی بنیاد شهید و امور ایثارگران صاحب فرزنهد نمهی شهود از انجهام خهدمت
دوره ضرورت معاف می شود.
 .۶مشموالنی که با جانبازان اناث دارای درصد جانبازی بیست و پنج درصد( )۲۵%و باالتر ازدواج کنند به صورت موقت از انجهام
خدمت دوره ضرورت معاف میشوند و پس از گذشت پنجسال از معافیت موقت آنان در صورت استمرار ازدواج معافیت موقهت بهه
معافیت دائم تبدیل میگردد.
تبصره .شرای اسیر و مفقوداالثر و معلول شناخته شدن و خانواده آنان در آییننامه اجرایی این قانون پیشبینی خواهد شد.
ماده  .۴۶مشموالنی که ادعای کفالت میکنند میتوانند مدارک الزم را پیش از اعزام به حوزه وظیفه عمومی محل سکونت خود
تسلیم کنند.
تحقیقات الزم نسبت به ادعای کفالت این قبیهل مشهموالن و همچنهین تصهدیق صهحت منهدرجات استشههاد و مهدارک آنهها بها
شهربانی و یا ژاندارمری خواهدبود.
تبصره .در هر سال که مشموالن سالم و بالمانع ،نیاز نیروهای مسلح جمهوری اسالمی را تأمین نموده باشند به مشموالن بنهد
 ۲ماده  ۳۹و مشموالنی که دارای معافیت موقت و معتبر به مدت  ۲سال باشند معافیت دائم در زمان صلح داده خواهد شد.
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فصل پنجم :آموزش نظایم مشموالن و درجات و حقوق و مزایای آنان

ماده .۴۷کلیه مشمولینی که برای انجام خدمت وظیفه عمومی اعزام می شوند ،همچنین کسانی که از انجام خدمت معاف مهی
گردند ،باید آموزشهای نظامی و انتظامی اعم از عمومی و تخصصهی را مطهابق دسهتورالعملی کهه توسه سهتاد کهل بها همکهاری
سازمانهای نیروهای مسلح تهیه می شود و به تصویب فرماندهی کل می رسد ،طی نمایند.
تبصره  .۱آموزش مشمولین معاف از خدمت برابر آیین نامه ای است که از سوی ستاد کل تهیه میشود و به تصهویب فرمانهدهی
کل می رسد.
تبصره  .۲در زمان صلح آموزشهای فوق باید به نحوی طراحی گردد که به عنوان واحد درسی یا پودمان قابل محاسبه باشد.
تبصره .۳نیروهای مسلح باید در حین خدمت در زمان صلح زمینه استمرار آموزشهای فوق را برای سربازان فراهم نمایند.
تبصره  .۴آییننامه اجرائی تبصره های ( )۲و ( )۳این ماده توس وزارت دفاع با همکاری وزارتخانههای آموزش و پرورش ،علوم،
بهداشت ،کشور و دانشگاه آزاد اسالمی تهیه میشود و پس از تأیید ستاد کل به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره  .۵از همۀ کارکنان وظیفه در طول مدت دوره آموزش آزمونهای ارزیابی شخصیت و رفتهار گرفتهه میشهود و متناسهب بها
نتایج حاصله تقسیم و پرونده افراد نیازمند به خدمات مشاورهای به مرا کهز ذیهرب در نیروههای مسهلح بهرای راهنمهایی و حمایهت
ارسال می گردد .نحوه اجراء برابر دستورالعملی است که توس ستاد کل تهیه و ابالغ می گردد.
ماده  .۴۸کارکنان وظیفه بر اساس مدرک تحصیلی و وجود محل سازمانی پس از طی دوره آموزشی الزم به یکی از درجهات زیهر
نائل میگردند:
 .۱کارکنان وظیفه فاقد مدرک پایان دوره متوسطه به یکی از درجات سربازی تا سرجوخگی
 .۲کارکنان وظیفه دارای مدرک پایان دوره متوسطه به یکی از درجات گروهبانی یا رزمآوری
 .۳کارکنان وظیفه دارای مدرک کاردانی به یکی از درجات استواری یا رزمداری یا ستوان سومی
 .۴کارکنان وظیفه دارای مدرک کارشناسی به درجه ستوان دومی
 .۵کارکنان وظیفه دارای مدرک کارشناسی ارشد و باالتر به درجه ستوان یکمی
تبصره .۱نیل به درجات گروهبان سومی و باالتر مستلزم طی دوره آموزش تخصصی مورد نیهاز و دارا بهودن صهالحیتهای الزم
است.
تبصره .۲کارکنان وظیفه در صورت نداشتن صالحیت های الزم جهت نیل به درجات مصرحه فوق بر اساس دسهتورالعملی کهه
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از سوی ستاد کل تهیه و ابالغ می گردد ،به درجات مناسب پایین تر تا درجه سربازی نائل می شوند.
ماده  ۴۸مکرر .اعطاء درجه نظامی به آندسته از کارکنان وظیفه که برابر بها مقهررات ایهن قهانون واجهد شهرای نیهل بهه درجهات
گروهبان سومی و باالتر میباشند در هر سازمان با تصویب مقاماتی است که اختیار تصویب همان درجات را در مورد کارکنان پایور
دارند.
تبصره .اعطاء درجه تشویقی و یا تنزیل درجه کارکنان وظیفه براساس ضوابطی که برای تشهویق و یها تنبیهه کارکنهان در آییننامهه
انضباطی نیروهای مسلح پیش بینی گردیده است ،میباشد.
ماده  .۴۹حقوق سربازان وظیفه حداقل شصت درصد ( )۶۰%و حدا کثر نود درصد ( )۹۰%حداقل حقوق کارکنان نیروهای مسلح
مبتنی بر قانون مدیریت خدمات کشوری است که با توجه به تحصیالت و درجات آنان توس ستاد کل تهیه میشود و به تصویب
فرماندهی کل میرسد.
تبصره  .۱به کارکنان وظیفۀ متأهل یا سرپرست خانواده معادل صددرصد ( )۱۰۰%حق عائله مندی کارکنان پایور نیروهای مسلح
پرداخت میگردد.
تبصره  .۲حقوق کارکنان وظیفه در دوران آموزش و قبل از دریافت درجه یا سردوشی به میزان پنجاه درصد ( )۵۰%حقوق اولین
ماه دوران خدمت آنان است.
تبصره  .۳به کارکنان وظیفه در خاتمه خدمت دوره ضرورت معادل یکماه حقوق به عنوان پاداش پرداخت می گردد.
تبصره  .۴حق بازنشستگی و حقوق اولین ماه خدمت از حقوق ماهانه کارکنان وظیفه کسر نمی گردد.
ماده  ۴۹مکرر .نیروهای مسلح و سازمانهای وابسته و سایر دستگاهها که کارکنان وظیفه را در اختیار دارند مکلفند با توجهه بهه
اعتبارات مصوب ،امکانات زیست ،پوشاک ،خورا ک ،بهداشت و درمان متناسب آنان در محل خدمت را فراهم نمایند.
تبصره  .۱دولت موظف است اعتبارات مورد نیاز برای زیست ،پوشاک ،خورا ک ،بهداشت و درمان سهربازان وظیفهه را بهه شهرح
ذیل در اختیار نیروهای مسلح و سایر دستگاههای به کار گیرنده کارکنان وظیفه قرار دهد:
 .۱خورا ک کارکنان وظیفه به میزان دوبرابر خورا ک کارکنان دولت
 .۲پوشاک و زیست سربازان وظیفه به میزان سه هزار برابر ضریب ریالی
 .۳هزینههای بهداشت و درمان برابر سرانه مصوب دولتی
تبصره  .۲وسیله ایاب و ذهاب و پذیرایی یا هزینه آن در هنگام اعزام مشموالن به مرا کز آموزشی کارکنان وظیفه و یها اعهزام بهه
مرخصی استحقاقی که چهار نوبت در سال است ،باید تأمین شود.
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ماده .۵۰افسران و درجه داران وظیفه در صورت اعزام به مأموریت یا انتقال یا خدمت در مناطق محروم و بد آب و هوا و منهاطق
عملیاتی مشمول مقررات فوقالعاده و مزایای مربوط به افسران و درجه داران کادر ثابهت نسهبت بهه حقهوق آنهان میباشهند .سهایر
کارکنان وظیفه در موارد مذکور از دوسوم فوق العاده و مزایای درجه گروهبان دومی کادر ثابت برخوردار میشود.
تبصره  .۱به کارکنان وظیفه ای که درشهر محل سکونت خود به کارگیری می شوند ،فوق العاده محرومیت از تسهیالت و بهدی
آب و هوا تعلق نمی گیرد.
تبصره  .۲به کارکنان وظیفهای که بنا به تقاضای خود منتقل می شوند هزینه سفر و فوق العاده انتقال تعلق نمی گیرد.
تبصره  .۳طبقهبندی مناطق از نظر محرومیت ،آب و هوا و عملیاتی طبق آیین نامه ها است که وزارت دفاع تهیه میکند و پس
از تأیید ستاد کل به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده  .۵۱به پرسنل وظیفهای که در عملیات جنگی شرکت مینمایند ،فوقالعاده عملیاتی بر طبق ضهوابطی کهه توسه وزارتهین
دفاع و سپاه پاسداران تهیه و به تصویب شورای عالی دفاع میرسد پرداخت خواهد شد.
ماده  .۵۲میزان مرخصی پرسنل وظیفه در مدت خدمت و نحوه استفاده از آن طبق مقهررات مرخصهی پرسهنل نیروههای مسهلح
جمهوری اسالمیایران خواهد بود.
ماده  .۵۳کسانی که در حین خدمت وظیفه عمومی در هر یک از دوره های ضرورت ،احتیاط و ذخیره به سبب انجام وظیفهه یها
شرکت در عملیاترزمی و یا قیود خدمتی شهید یا فوت یا معلول شوند از لحاظ میزان و نحوه پرداخت حقوق وظیفهه و مسهتمری
مشمول قوانین و مقررات مربوط بهپرسنل کادر ثابت همدرجه میباشند و حقوق وظیفه و مسهتمری آنهان حسهب مهورد از بودجهه
وزارتخانهها یا سازمانهای مربوطه پرداخت میگردد.
تبصره  .۱در صورتی که مشمولین این ماده قبل از ورود به خدمت وظیفه عمومی از کارمندان دولت یا سازمانهای تابع یا وابسته
به دولت بوده وآخر ین حقوق دریافتی آنان از سازمان مربوطه از میزان حقوقی که برابر این قانون به آنهان تعلهق میگیهرد ،بیشهتر
باشد حقوق وظیفه و مستمری وراث آنانبر اساس حقوق بیشتر پرداخت خواهد شد.
تبصره  .۲کسانی که تا تاریخ تصویب این قانون از بودجه وزارتخانهها یا سازمانی حقوق وظیفه یا مستمری دریافت میداشهتهاند
حقوق آنان کماکاناز همان محل پرداخت خواهد شد.
ماده  .۵۴پرسنل وظیفهای که در حین خدمت وظیفه عمومی اسیر یا مفقوداالثر بشوند تا پایهان دوره اسهارت یها تعیهین تکلیهف،
عائله تحت تکفل آنانبه ترتیب زیر حقوق دریافت خواهند نمود:
الف .در دوره ضرورت از حقوق مربوطه و پس از پایان دوره ضرورت از حقوق هم طبقه دوره احتیاط.
ب .در دوره ذخیره از حقوق یک درجه باالتر هم طبقه احتیاط د ذخیره.
تبصره .شرای الزم برای اسیر و مفقوداالثر شناخته شدن پرسنل در آییننامه اجرایی این قانون پیشبینی خواهد شد.
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فل کارکنان وظیفه را در طول مدت خدمت تحهت پوشهش قهرار دههد و بهه
ماده  .۵۵دولت موظف است اعضاء
ِ
خانواده ِ
تحت تک ِ

آنان مستمری پرداخت نماید.

تبصره .آییننامه اجرائی این ماده توس وزارت دفاع تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
فصل ششم :احضار در مراحل احتیاط و ذخریه

ماده  .۵۶شورای عالی دفاع میتواند یک یا چند طبقه از افسران و درجهداران و افراد وظیفه کهه خهدمت دوره ضهرورت را انجهام
دادهاند و دردوره های احتیاط و ذخیره خدمت وظیفه عمومی هستند برای تجدید یا تکمیل آموزش نظامی فراخوانده یها پیشهنهاد
بسیج همگانی به مقام رهبریبنماید .نحوه احضار و مهلهت معرفهی فراخوانهدگان همچنهین کسهانی کهه بهه علهل ناشهی از وضهع
جسمانی یا اجتماعی یا حساسیت مشاغل آنان ممکن استاز فراخوانده شدن برای تجدید یا تکمیل آموزش نظامی معاف شوند در
آییننامه اجرایی این قانون که توس وزارتین دفاع و سپاه تهیه و به تصویبشورای عالی دفاع میرسد ،تعیین خواهد شد.
ماده  .۵۷کلیه فراخواندگان برای خدمت دوره احتیاط و ذخیره و یا تجدید یا تکمیل آموزش یا بسیج همگانی حقوقی معادل ثابت
افسران،درجهداران و افراد کادر ثابت همدرجه خود حسب مورد از بودجه وزارتخانههای مربوطه دریافت خواهند داشت.
تبصره  .۱فراخواندگان موضوع این ماده در صورتی که کارمند یکی از وزارتخانهها یا سازمانهای دولتی یا وابسته به دولهت باشهند
مابهالتفاوتحقوق و مزایای خود را از سازمان متبوع دریافت خواهند داشت.
تبصره  .۲میزان حقوق پرسنل احتیاط و ذخیره در زمان جن

بنا بر پیشنهاد ستاد مشترک و تصویب شورای عالی دفاع خواهد

بود.
فصل هفمت :غیبت مشموالن وظیفه عمویم و جرائم و مجازاهتا

بخش اول .غیبت مشموالن خدمت وظیفه عمومی

ماده  .۵۸مشمولین خدمت وظیفه عمومی که برای رسیدگی و یا اعهزام جههت طهی دوره ضهرورت احضهار میشهوند چنانچهه در
مهلت یا موعد مقرر خود را معرفی نکنند ،همچنین مشمولینی که معافیت موقت دریافت داشته اند و پس از انقضاء مدت اعتبار،
ظرف یک ماه برای تجدید رسیدگی خود را معرفی نکنند ،غایب شناخته میشوند ،پس از معرفی یا دستگیری در صهورتیکه طبهق
مقررات این قانون قادر به خدمت و بالمانع تشخیص داده شوند به خدمت اعزام میگردند و با آنان به ترتیب زیر رفتار می شود:

 .۱مشموالنی که مدت غیبت اولیه آنان در زمان صلح تا سه ماه و در زمان جن
چنانچه مدت غیبت اولیه آنان در زمان صلح بیشتر از سه ماه و در زمان جن

تها پهانزده روز باشهد ،سهه مهاه اضهافه خهدمت و
بیش از پانزده روز باشد به شش ماه اضافه خدمت

تنبیه میگردند.
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 .۲مشمولینی که مدت غیبت اولیه آنان در زمان صلح از یک سال و در زمان جن

از دو ماه تجاوز نماید ،عالوه بر اعمال اضافه

خدمت مذکور در بند ( ،)۱فراری محسوب میشوند و به مراجع صالح قضائی معرفی میگردند.
تبصره  .۱مشمولین غایبی که به خدمت اعزام می شوند در صورتی که در حین خدمت ،حسن اخالق و رفتار و جدیت در انجهام
وظیفه از خود نشان دهند ،یا در عملیات جنگی ابراز شجاعت و فدا کاری نمایند به طوری که مراتهب مهورد گهواهی فرمانهدهان و
رؤسای ذیرب باشد ،برابر ضوابطی که از سوی ستاد کل ابالغ می گردد با تصویب مقامات سرلشهکری و یها همطهراز در سهازمان
مربوط از انجام اضافه خدمت ،یا بخشی از آن معاف میگردند.
تبصره  .۲مشمولینی که تا تصویب این قانون غایب شناخته شدهاند چنانچه در داخل کشور ظرف حدا کثر شش ماه و آنهایی کهه
درخارج از کشور باشند ،ظرف حدا کثر یکسال خود را جهت انجام خدمت دوره ضرورت معرفی نمایند ،مشمول تنبیهات این قانون
نمیشوند.
تبصره  .۳رسیدگی به وضعیت مشمولینی که دارای عذر موجه برای غیبت خویش می باشند برابر آییننامهای است کهه پهس از
تأیید فرماندهی کل ابالغ می گردد.
تبصره  .۴در مورد غیبت مشمولین دوره های احتیاط و ذخیره برابر دستورالعملی که در ستاد کل تهیه و پس از تأیید فرمانهدهی
کل ابالغ می گردد ،رفتار میشود.
ماده  ۵۸مکرر .نیروی انتظامی موظف است در خصوص شناسایی ،تعقیب و دستگیری مشموالن غایب و رسیدگی به وضعیت
آنان اقدام نماید و کلیه نهادها و دستگاههای اجرائی مشهمول مهاده( )۵قهانون مهدیریت خهدمات کشهوری و شهرکتهای دولتهی و
مسسسات غیردولتی و خصوصی و بانکها و نیروهای مسلح باید همکاری الزم را در این مورد به عمل آورند .آیین نامه اجرائهی ایهن
ماده توس سازمان با همکاری وزارتخانههای کشور و دفاع تهیهه میشهود و پهس از تأییهد سهتاد کهل بهه تصهویب هیهأت وزیهران
میرسد.
بخش دوم .جرائم و مجازاتها

ماده  .۵۹مشمولین خدمت دوره ضرورت چنانچه در مدت آموزش اولیه و یا در حین خدمت مرتکب غیبت یا فرار گردند به نحوی
ً
که ادامه خدمت آنان مستلزم تجدید دوره آموزش باشد ،ضمن رسیدگی قانونی به غیبت یا فرار آنان ،مجددا به دوره آموزش اعزام
میشوند و پس از پایان آموزش در یگان قبلی به خدمت ادامه میدهند .مدت آموزش قبلی این افراد جزء خدمت آنهان محسهوب
نمی گردد.
تبصره .چنانچه در مورد کارکنان وظیفهای که به دستور مقامات قضائی بازداشت میشوند رأی برائت یا قرار منهع پیگهرد صهادر
شود مدت حبس ،جزء خدمت وظیفه عمومی آنان محسوب میگردد.
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ماده  .۶۰کسانیکه با ارتکاب اعمهالی چهون جعهل شناسهنامه ،مههر ،امضهاء ،کهارت پایهان خهدمت ،کهارت معافیهت ،اسهتفاده از
شناسنامه دیگران ،اعمال نفوذ،شهادت کذب ،گواهی خالف واقع ،مکتوم داشتن حقیقت ،اخهذ رشهوه ،یها فریهب دادن مشهمول
موجبات معافیت خود یا دیگران را از خدمت وظیفهعمومی فراهم سازند ،به اتهام آنان در دادگاه صالحه رسیدگی شده و با رعایت
شرای و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأدیب از وعظ و توبیخ و تهدید به حبس تعزیهری از یکسهال تها پهنج سهال
محکوم میشوند.
تبصره  .۱چنانچه تقلب یا جعل و یا اخذ رشوه تأثیری در وضعیت مشمول نداشته باشهد ،مهرتکبین بها رعایهت شهرای و امکانهات
خاطی و دفعات ومراتب جرم و مراتب تأدیب از وعظ و توبیخ و تهدید به انفصال از یکسال تها ده سهال از خهدمات دولتهی و ضهب
رشوه به عنوان جریمه و شش ماه تا سهسال حبس محکوم خواهند شد.
تبصره  .۲اموالیکه رشوه داده شده ،بعنوان جریمه ضب میگردد و هر گاه ثابت شود که راشی برای حفظ حقوق حقه خود ناچار
از دادن رشوه بوده،وجه یا مالی که به رشوه داده شده به او مسترد میگردد.
ماده  .۶۱پرسنل اداره وظیفه عمومی و نیروهای نظهامی و انتظهامی و نهادهها و ارگانهها و مسسسهات دولتهی وابسهته بهه دولهت و
نمایندگان شوراها وانجمنهای اسالمی در صورت ارتکاب جرائم مذکور در ماده  ۶۰عالوه بهر انفصهال دائهم از خهدمات دولتهی بها
رعایت شرای و امکانات خاطی و دفعات ومراتب جرم و مراتب تأدیب از وعظ و توبیخ و تهدید به حبس تعزیری از  ۳سال تا  ۷سال
محکوم خواهند شد.
تبصره .هر گاه بموجب قوانین جاری اعمال ارتکابی مذکور در دو ماده  ۶۰و  ۶۱عناوین دیگری داشته باشد ،در این صهورت بهه
کیفر اشد همان عناوینمحکوم میشوند.
ماده  .۶۲استخدام مشموالن به طور کلی در وزارتخانهها و مسسسات وابسته به دولت و در کهار خانههها و کارگاههها و مسسسهات
خصوصی بدونداشتن معافیت دائم ممنوع است.
تبصره .استخدام مشموالن غیر غایب در نیروهای مسلح جمهوری اسالمی با رعایت مقهررات ایهن قهانون از محهدودیت مقهرر در
موارد فوق مستثنیاست.
ماده  .۶۳استخدامکننده یا استخدامکنندگان مشمولین غایب در وزارتخانهها و مسسسات دولتی و وابسته به دولت و نهادها برای
هر یک از افراداول و دوم به کسر نصف حقوق از شش ماه الی یک سال و در صورت تکرار سه مورد یا بیشتر بهه انفصهال دائهم از
خدمت توس دادگاه صالحه محکومخواهند شد.
ماده  ۶۳مکرر .کسانی که بهه نحهوی مشهمولین غایهب را در مسسسهات دولتهی و غیردولتهی از قبیهل کارخانهه هها ،شهرکت هها،
آموزشگاه ها ،کارگاه ها ،بنگاه ها ،مغازه ها و تعمیرگاه ها ،به کارگیری نمایند توس نیروی انتظامی ،وزارتخانههای «تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی» و«صنعت ،معدن و تجارت» شناسایی و به محاکم صالحه قضائی معرفی میشوند .مجازات اینگونه افراد برای بار
اول هزینه ساالنه یک سرباز و برای بار دوم و بیشتر هز ینه ساالنه سه سرباز است.
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تبصره .ثبت نام در مرا کز آموزشی خصوصی و آزاد برای ارائهه آمهوزش بهه منزلهه بهه کهارگیری محسهوب میشهود و مشهمول ایهن
مجازاتها است.
ماده  .۶۴اشتغال به کار مشموالن با برگ معافیت موقت یا دفترچه آماده به خدمت فق مدت اعتبار آنها بالمانع است.
ماده  .۶۵کلیه افرادی که از اول مهر ماه سال یک هزار سیصد و پنجاه و نه تا پایان جن

تحمیلهی در خهدمت وظیفهه عمهومی

بودهاند و یا خواهند بوداز لحاظ استخدام در وزارتخانهها و مسسسات وابسته بر سایر افرادی که در شرای مشابه هستند حق تقدم
دارند.
تبصره .قانون مربوط به معافیت یک نفر از خانواده شهداء از شمول این قانون مستثنی است.
فصل هشتم .استفاده دستگاههای غیرنظامی از خدمات کارکنان وظیفه
ماده  .۶۶نیروهای مسلح موظفند در اجراء اصل یکصد و چهل و هفتم ( )۱۴۷قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران تعدادی از
کارکنان وظیفه خود را بنا به درخواست دولت بهرای امهور امهدادی ،تولیهدی ،جههاد کشهاورزی ،آموزشهی ،تحقیقهاتی و پژوهشهی،
بهداشتی و درمانی مشروط بر این که به آمادگی رزمی نیروهای مسلح آسیبی وارد نیاید در اختیار دولت قرار دهد.
تبصره .دولت میتواند از خدمات کارکنان وظیفه به دوصورت زیر استفاده نماید:
الف .به عنوان کارکنان وظیفه برای انجام خدمت دوره ضرورت
ب .به عنوان استخدام تعهد خدمتی
ماده  .۶۷کلیه کارکنان وظیفه که در اجراء مهاده فهوق در اختیهار دسهتگاههای دولتهی و نهادهها قهرار میگیرنهد بایهد قبهل از بهه
کارگیری ،دوره های آموزش نظامی مورد نیاز را در نیروهای مسلح طی نمایند.
تبصره .مدت آموزشهای نظامی و برنامه تفصیلی آنها مطابق با اساسنامه مربوط در نیروهای مسلح است.
ماده  .۶۸هفتاد درصد( )۷۰%کارکنان وظیفه اختصاص یافته به هر یک از صورتهای مذکور در تبصره ماده ( )۶۶این قانون باید
در مناطق محروم به کار گرفته شوند مگر نخبگان و افرادی که مدرک تحصی.لی کارشناسی ارشد و ب.االتر دارند و خدم.ت آنان
در مناطق غیرمحروم به تشخیص باالترین مقام سازمان ذیرب ضروری باشد.
ماده  .۶۹تعیین هر یک از دستگاهها برای استفاده از خدمت مشمولین اعم از مشمولین بن.دهای (الف) و (ب) تبص.ره مهاده
( )۶۶و همچنین تعداد نیازمندی آنها براساس درخواسهت دسهتگاه دولتهی و تأییهد دولهت ،پهس از بررسهی سهتاد کهل بهه تصهویب
فرماندهی کل می رسد.
ماده  .۷۰مشمولین موضوع بند (الف) تبصره ماده ( )۶۶پس از طی آموزش نظامی برابر مقررات ایهن قهانون بهه درجهات نظهامی
نائل و برای انجام خدمت دوره ضرورت مأمور میگردند و پس از پایان خدمت نیز از کارت پایهان خهدمت دوره ضهرورت کهه توسه
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سازمان صادر میگردد برخوردار میشوند.
تبصره  .۱استفاده از لباس نظامی و عالئم آن توس کارکنان وظیفه مأمور به مرا کز دولتی ممنوع است و در صهورت درخواسهت
باالترین مقام سازمان بکار گیرنده و موافقت ستاد کل لباس متحدالشکل با عالئم مشخص برای این کارکنان طراحی می شود.
تبصره  .۲حقوق و مزایا ،خورا ک ،پوشاک ،خوابگاه ،بهداشت ،درمان و سایر ح.قوقی که کارکنان وظیفه نیروههای مسهلح از آن
برخوردار می گردند ،از محل بودجه دستگاه بکار گیرنده تأمین می شود .میزان هزینه مربوط به هر یک از آنهها برابهر بها مقهررات
جاری در نیروهای مسلح است که همه ساله از سوی ستاد کل ابالغ می گردد.
تبصره  .۳مواد ( )۸( ،)۶و ( )۹قانون نیز مشمول مقررات این فصل می گردد.
ماده  .۷۱سازمان به کارکنان وظیفه موضوع بند(ب) تبصره ماده ( )۶۶در قبال تعهد خدمتی که به دستگاههای به کهار گیرنهده
می سپارند پس از انجام کامل تعهد ،کارت پایان خدمت میدهد.
تبصره  .۱مدت تعهد خدمت اینگونه مشهمولین حهداقل چههل و هشهت مهاه اسهت .ایهن مهدت شهامل دوره تحصهیل و آمهوزش
سازمانهای بکار گیرنده آنان نمی گردد ،ولی مدت آموزش نظامی جزء مدت تعهد آنان محسوب میشود.
تبصره  .۲حقوق و مزایای مشمولین مذکور توس دستگاههای بکار گیرنده و براسهاس مقهررات اسهتخدامی آنهها پرداخهت مهی
شود.
تبصره  .۳تعهد کلیه مشمولینی که تا تاریخ تصویب این قانون در اختیار سازمانهای خهارج از نیروههای مسهلح قهرار گرفتهه انهد،
مطابق مقررات قبلی است و از تاریخ ابالغ این قانون نیز سازمانهای مذکور ت.نها در چهارچوب مقررات پیش بینی شهده در ایهن
فصل مجاز به استفاده از خدمت مشمولین میباشند.
ماده  .۷۲آن دسته از متعهدین موضوع بند (ب) تبصره ماده ( )۶۶که قبل از اتمام مدت تعهد به هر علت از خهدمت برکنهار مهی
شوند جهت تعیین وضعیت خدمت به سازمان معرفی می گردند.
تبصره .چنانچه علت برکناری ،بیماری یا عدم صالحیت ناشی از اعمال غیر ارادی آنان به تشخیص سازمان بکار گیرنده باشد،
مدت خدمت انجام شده به تناسب جزء خدمت دوره ضرورت محسوب می گردد.
ماده  .۷۳کلیه دستگاههای بکار گیرنده کارکنان وظیفه موظفند موارد غیبت یا فرار مشمولین موضوع بنهد (الهف) تبصهره مهاده
( )۶۶را به یگان مأمورکننده و ترک خدمت (فرار) مشمولین موضوع بند(ب) ماده مذکور را به سازمان منعکس نمایند.
ماده  .۷۴دولت موظف است هزینه آموزش مشمولین وظیفه مأمور را به تعداد سهمیه اختصاص یافته به طور ساالنه بر اسهاس
سرانه آموزشی به میزان چهار هزار برابر ضریب ریالی محاسبه و در اختیار ستاد کهل قهرار دههد تها سهتاد کهل بهه میهزان سههمیه
واگذاری به سازمان های آموزش دهنده پرداخت نماید.

23

telegram.me/ekhtebar

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

ماده  .۷۵در زمان جن

و یا بسیج همگانی ،با تصویب فرماندهی کل کلیه کارکنان وظیفه مأمور به خارج از نیروهای مسلح و یا

بخشی از آنان برابر زمانبندی ستاد کل برای انجام خدمت دوره ضرورت در نیروهای مسلح فراخوانده میشوند که در این صهورت
خدمت باقیمانده خود را در نیروهای مسلح انجام میدهند.
ماده  .۷۶آیین نامه اجرائی این فصل توس ستاد کل با همکاری دولت و سهایر نهادههای ذیربه تهیهه میشهود و بهه تصهویب
فرماندهی کل میرسد.
ماده  .۷۷نیروهای مسلح مکلفند کارکنان وظیفه را طوری تقسیم کننهد کهه در خاتمهه دوره آمهوزش و ابتهداء بکهار گیهری حتهی
االمکان متناسب با تحصیالت و قابلیتها بکار گیری شوند و برنامه ریزی برای تربیت دینی و اخالقی آنان صورت گیرد.
تبصره  .۱کارکنان وظیفه در طول مدت دوره آموزش نظامی و تخصصی ،مورد ارزیابی قرار میگیرند و مبتنی بهر مهدرک و رشهته
تحصیلی ،آموزش ،مهارت و تواناییها ،برای هر فرد ،دو رسته اصلی و فرعی تعیین می گردد و فرد بایهد در رسهته اصهلی یها فرعهی
خود بکار گیری شود.
تبصره  .۲دستورالعمل اجرائی این ماده توس ستاد کل تهیه و ابالغ میگردد.
فصل مهن .سایر مقررات

ماده  .۷۸به منظور ارتقاء منزلت و بهینهسهازی اوقهات فراغهت کارکنهان وظیفهه بایهد زمینهههای اسهتمرار آموزشههای نظهامی،
عقیدتی ،سیاسی ،ورزشی ،خدماتی ،فنی و حرفهای و سوادآموزی در ضمن خدمت فراهم گردد.
تبصره  .۱دولت مکلف است امکانات ،تجهیزات و اعتبارات مورد نیاز اجرای آموزشهای مذکور را تأمین نماید.
تبصره  .۲آییننامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه توس وزارت دفاع با همکاری دستگاههای ذی رب تهیه مهی شهود و پهس از
تأیید ستاد کل به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده  .۷۹در مرا کز و پادگانهای آموزشی و یگانها دفتر مشاوره و راهنمایی برای کمک بهه سهربازان و ارتبهاط بها خهانواده آنهان در
موارد الزم تشکیل میگردد .این دفاتر موظفاند به محض ورود سرباز به پادگان و یگان محل خدمت بر اساس فرمههای از پهیش
طراحی شده محل آموزش و محل خدمت فرد و نحوه ارتباط خانواده با مشمول و یگان را به خانواده اطالع دهد و نظرات خانواده
را درمورد استعدادها ،تواناییها و ویژگیهای خاص فرد جویا شود.
تبصره  .۱درطول مدت خدمت ،این دفتر باید بر اساس شناسایی فرد کمکهای الزم به او را بهه عمهل آورد و بها خهانواده مشهمول
حتی درمورد زمان ورود و خروج فرد در یگان تماس داشته باشد.
تبصره  .۲دستورالعمل اجرائی این ماده توس ستاد کل تهیه و ابالغ می گردد.
ماده  .۸۰کلیه وزارتخانه ها ،مسسسات و شرکتهای دولتی موضوع مهاده( )۴قهانون محاسهبات عمهومی کشهور مصهوب / ۶ / ۱
ً
ً
 ۱۳۶۶و سایر شرکتهایی که بیش از پنجاه درصد ( )۵۰%سرمایه و سهام آنها منفردا یا مشترکا به وزارتخانهها ،مسسسهات دولتهی و
24

telegram.me/ekhtebar

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

شرکتهای دولتی ،به استثناء بانکها و مسسسات اعتبهاری و شهرکتهای بیمهه قهانونی ،تعلهق داشهته باشهند و همچنهین شهرکتها و
مسسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها ،مستلزم ذکر یا تصریح نام است از جملهه شهرکت ملهی نفهت ایهران و
شرکتهای تابعه وابسته به وزارت نفت و شرکتهای تابعه آنها ،سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعهه ،سهازمان
توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه موظفند با همکاری شهرداریها خدمات و تسههیالت الزم نظیهر
استفاده از ورزشگاهها ،قطارها ،اتوبوسها ،گردشگاهها ،سینماها و موزهها را برای کارکنان وظیفه در حین خدمت فراهم نمایند.
تبصره .آیین نامه اجرائی این ماده توس وزارت دفهاع بها همکهاری وزارت کشهور و رئهیس شهورای عهالی اسهتانها و دسهتگاههای
ذی رب تهیه میشود و پس از تأیید ستادکل به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده  .۸۱کلیه کارکنان وظیفه و عائله تحت تکفل آنها مطابق آیین نامه های که از سوی وزارت دفاع با همکاری وزارتخانهههای
کشور و تعاون ،کار و رفاه اجتماعی تهیه میشود و پس از تأیید ستاد کل به تصویب هیأت وز یهران مهی رسهد تحهت پوشهش بیمهه
خدمات درمانی نیروهای مسلح قرار می گیرند.
تبصره  .۱این بیمه به مدت حدا کثر یکسال پس از پایان خدمت دوره ضرورت تا زمانی که سربازان فوق اشتغال بکار پیدا نکهرده
اند ،استمرار مییابد.
تبصره  .۲دولت موظف است خانوادههایی را که با اعزام مشمول به خدمت سهربازی از نظهر تهأمین معیشهت زنهدگی بها مشهکل
مواجه میشوند و قادر به تمشیت امور خود نباشند بر اساس مفاد قانون نحوه کمک به خانوادهههای مشهمولینی کهه قهدرت اداره
معاش خود را از دست میدهند مصوب  ۱۳۶۶ / ۶ / ۳تا پایان خدمت تحت پوشش قرار دهد.
ماده  .۸۲مقررات این قانون نافی اختیارات فرماندهی کل نیست.
ماده  .۸۳کلیه کارکنان وظیفه در طول خدمت سربازی تحت پوشش بیمه عمر و حهوادث موضهوع قهانون بیمهه عمهر و حهوادث
پرسنل نیروهای مسلح ،وزارت دفاع و سازمانهای تابعه و وابسته به آنها مصوب  ۱۳۷۶ / ۶ / ۳۰قرار می گیرند.
ماده  .۸۴صد درصد( )۱۰۰%درآمدهای حاصله از ارائه خدمات به مشموالن در اخذ معافیتها و همچنین جریمهها به توسعه و
تقویت و تجهیز رده های وظیفه عمومی و بهبود سطح خدمات سازمان وظیفه عمومی به مشموالن ،پس از واریز به خزانه طبهق
قانون بودجه ساالنه در اختیار نیروی انتظامی قرار میگیرد.
قانون فوق مشتمل بر شصت و هفت ماده و پنجاه و هفت تبصره در جلسه روز یکشنبه بیست و نهم مهر ماه یک هزار و سیصد و
شصت و سه مجلسشورای اسالمی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۳.۸.۸به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده است.
رییس مجلس شورای اسالمی _ ا کبر هاشمی
ماده  .۱سپاه پاسداران و کمیته انقالب اسالمی،ژاندارمری و شهربانی جمههوری اسهالمی موظفنهد مشهموالن غایهب را پهس از
گذشت سه ماه ازتصویب این قانون شناسائی و دستگیر نموده و به حوزه وظیفه عمومی محل دستگیری تحویهل دهنهد .چنانچهه
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ً
اینگونه مشموالن در موعد مقرر حاضربه انجام خدمت نگردیده مجددا دستگیر و به مراجع قضایی محل تحویل خواهند شد.
تبصره .نیروهای مذکور در این ماده موظفند سربازان فراری را دستگیر و به مراجع صالحه تحویل دهند.
که بار دوم دستگیر شهوند ،عهالوه بهر مجهازات مقهرر در مهاده  ۵۸خهدمت وظیفهه

ماده  .۲مجازات مشمولین غایب زمان جن

عمومی یک تا سه سالحبس تعلیقی خواهد بود و در هر حال موظف به انجام خدمت وظیفه عمومی میباشند.
ماده  .۳مدت خدمت دوره ضرورت مشمولین غائب زمان جن که خود را پس از سه ماه از تاریخ تصویب این نامه معرفی نمایند،
سه ماه غائبینیکه دستگیر شوند ،شش ماه بیش از سایر مشمولین خواهد بود .بدیهی است مشمولین غائبی که تا سه ماه بعهد از
تاریخ تصویب این قانون خود را معرفینمایند ،خدمت اضافی نخواهند داشت.
تبصره .تا زمان تصویب این قانون افرادی که در دوران غیبت از طریق بسیج مدتی را در جبههه گذراندهانهد ،ایهن مهدت از اضهافه
خدمت آنان کسرخواهد شد.
ماده  .۴کسانی که بنحوی مشمولین غایب زمان جن

را در مسسسات غیر دولتی از قبیل کارخانه ،کارگاه ،و بنگهاه ،مغهازه بکهار

گیرند ،توس نیروهای مذکور در ماده  ۱این قانون شناسائی و به محاکم صالح قضایی معرفی خواهد شد .مجازات اینگونهه افهراد
یک تا سه سال حبس خواهد بود.
تبصره .به پروندههای مواد  ۲و  ۴این قانون خارج از نوبت در مراجع قضائی رسیدگی خواهد شد.
ماده  .۵سازمانهای نظامی و انتظامی موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند که کلیه افراد وظیفه در زمان جن

یا بسیج همگانی حهداقل

یکسال از خدمت دوره ضرورت را در مناطق عملیاتی انجام دهند .مگر در مهواردی کهه بهه تشهخیص شهورای عهالی دفهاع وجهود
افرادی در غیر مناطق عملیاتی ضروری باشد.
ماده  .۶آئیننامه اجرائی این قانون ظرف مدت یکماه برابر ماده  ۶۶قانون وظیفه عمومی تهیه و بمورد اجراء گذارده خواهد شد.

←برای عضویت در کانال تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید→
←برای عضویت در خبررسان تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید→
←برای عضویت و پیگیری صفحه اینستاگرام اختبار اینجا کلیک کنید→
←برای دریافت تازه ترین مطالب ،در خبرنامه ایمیلی اختبار عضو شوید →
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آینی نامه معاینه و معافیت پزشکی مشموالن خدمت وظیفه عمویم
مصوب ۱۳۹۳
هیوت وزیران در جلسه  ۱۳۹۳/ ۲/ ۲۱به پیشنهاد وزارتخانه های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ،کشور و بهداشهت ،درمهان و
آموزش پزشکی و تایید ستاد کل نیروهای مسلح و به استناد تبصهره ( )۱مهاده ( )۳۹اصهالحی قهانون خهدمت وظیفهه عمهومی –
مصوب  -۱۳۹۰آییننامه معاینه و معافیت پزشکی مشموالن خدمت وظیفه عمومی را به شرح زیر تصویب کرد :
ماده  -۱در این آییننامه ،اصطالحات زیر در معانی مشروح به کار می روند :
الف – قانون :قانون خدمت وظیفه عمومی – مصوب  -۱۳۶۳و اصالحات بعدی آن .
ب – نیروی انتظامی :نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران .
پ – نیروهای مسلح :ستاد کل نیروهای مسلح ،ارتش جمهوری اسالمی ایران ،سپاه پاسداران انقالب اسالمی ،نیروی انتظهامی
جمهوری اسالمی ایران ،وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان های تابع و وابسته به آنها .
ت – وزارت :وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی .
ث – سازمان :سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی و رده های هم نام در استان ها .
ج – شورای شهرستان :شورای پزشکی سازمان در شهرستان ها ،موضوع تبصره های ( )۱و ( )۲ماده ( )۴۱قانون .
چ – شورای استان :شورای عالی پزشکی سازمان در استان ها ،موضوع ماده ( )۴۲مکرر قانون .
ح – شورای سازمان :شورای عالی پزشکی موضوع ماده ( )۴۳قانون .
خ – شوراها :شورای شهرستان ،شورای استان و شورای سازمان .
د – شورای نیرو :شورای پزشکی بیمارستان های نیروهای مسلح موضوع ماده ( )۴۲قانون .
ذ – شورای پزشکی :شورای شهرستان یا شورای نیرو حسب مورد .
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ر – مشموالن :کسانی که در شمول قانون قرار دارند از جمله کارکنان وظیفه .
تبصره – سایر اصطالحات به کار رفته در این آییننامه ،مبتنی بر معانی و تعاریف به کار گرفته شده در قانون و آییننامه اجرایی آن
می باشد .
ماده  -۲مشموالن از نظر توان و سالمتی جسمی و روانی در چهار دسته قرار می گیرند :
الف – دسته یکم :کسانی که از لحاظ جسمی و روانی ،سالم بوده و قادر به انجام خدمت دوره ضرورت هستند .
ب – دسته دوم :کسانی که دچار بیماری یا نقص عضو یا اختالل روانی جزئی هستند و اگرچه به دلیل عدم برخورداری از سالمتی
کامل ،توان انجام امور رزمی را ندارند ولی به تناسب نوع بیماری یا نقص عضو و با لحهاظ میهزان تحصیالتشهان ،قهادر بهه انجهام
خدمت دوره ضرورت در امور غیر رزمی هستند و به عنوان مشموالن معاف از رزم شناخته می شوند .
ج – دسته سوم :کسانی که دچار عدم رشد یا بیماری های جسمی یا روانی درمان پذیر هستند و به دلیل اینکه بایهد بهرای بازیهابی
سالمت ،تحت درمان و معالجات الزم قرار گیرند ،در مدتی که براساس ضواب موضهوع ایهن آییننامهه و پیوسهت آن تعیهین مهی
گردد ،قادر به انجام خدمت دوره ضرورت نیستند و در مدت مذکور ،به عنوان مشموالن معاف موقت پزشکی شناخته می شوند .
د – دسته چهارم :کسانی ک ه دچار بیماری یا نقص عضو یا اختالل روانی غیرقابل درمان هستند و بهه طهور دائهم ،قهادر بهه انجهام
خدمت دوره ضرورت در امور رزمی یا غیر رزمی نیستند و آن دسته از مشموالن معاف موقت پزشکی که با رعایت ترتیبات مقهرر در
ماده ( )۴۰قانون و ماده ( )۲۵این آییننامه ،نیاز به معالجات طوالنی مدت (بیش از دو سال) دارند و به عنهوان مشهموالن معهاف
دائم پزشکی شناخته می شوند .
تبصره – با توجه به ضواب این ماده ،مشموالن دچار بیماری ها ،عدم رشدها و نقص عضوهای به شرح فهرست پیوست که تأیید
شده به مهر دفتر هیوت دولت است ،حسب میزان تحصیالتشان ،در دسته تعیین شده مربوط قرار می گیرند .
ماده  -۳مشموالن به هنگام معرفی برای اعزام به خدمت ،باید از نظر سالمت جسهمی و روانهی توسه یهک پزشهک کهه در ایهن
آییننامه پزشک اول نامیده می شود ،به شرح مواد این آییننامه مورد معاینه قرار گیرند .
ماده  -۴پزشک اول ،یک نفر از پزشکان نیروهای مسلح می باشد و در صورت نبودن ،از پزشکان غیرنظامی متعهد که صالحیت
آنان به وسیله نیروی انتظامی تأیید شده باشد ،استفاده خواهد شد .
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ماده  -۵پزشک اول ،وضعیت جسمی و روانی مشموالن را با لحاظ ماده ( )۲این آییننامه ،مورد معاینه قهرار داده و نتیجهه را در
برگه معاینه اولیه که توس سازمان تهیه می شود ،درج و مهر و امضا می نماید .
ماده  -۶در صورتی که پزشک اول ،مشمول را جزء دسته یکم موضوع ماده( )۲تشخیص دهد و وی به این تشخیص ،اعتراض
داشته باشد یا مشمول را جزء دسته های دوم تا چهارم تشخیص دهد ،موضوع برای اظهار نظر به شورای شهرستان احاله خواهد
شد .
ماده  -۷شورای شهرستان از سه نفر پزشک نیروهای مسلح تشکیل می گردد و رأی اکثریت آنان مالک عمل است
تبصره  -۱در صورتی که تأمین پزشکان مورد نیاز از نیروهای مسلح امکان پذیر نباشد ،نیهروی انتظهامی از پزشهکان غیرنظهامی
مورد تأیید ،در شورای شهرستان استفاده خواهد کرد .
تبصره  -۲چنانچه یکی از اعضای شورای شهرستان ،مشمولی را به عنوان پزشک اول مهورد معاینهه قهرارداده باشهد ،مجهاز بهه
اظهار نظر درباره همان مشمول ،در شورای شهرستان نمی باشد .
ماده  -۸شورای شهرستان ،مشموالن موضوع ماده ( )۶این آییننامه را به صورت بالینی مورد معاینه قرارداده و چنانچه بیمهاری
یا نقص عضو آنان مشهود باشد یا به نحوی برای اعضای شورای شهرستان محرز باشد ،براساس مفاد این آییننامه و پیوست آن،
درباره معافیت پزشکی مشموالن ،اظهار نظر می نماید و در غیر ایهن صهورت ،پهس از انجهام معاینهه تخصصهی در نزدیهک تهرین
بیمارستان نیروهای مسلح یا مرکز مجهز وزارت و اخذ نظر پزشک متخصص ،اظهار نظر خواهد نمود .
تبصره – نظرات تخصصی موضوع این ماده ،جنبه مشورتی داشته و شورای شهرستان الزامی به پذیرش آنها ندارد .
ماده  -۹چنانچه پس از معاینه مشمول در شورای شهرستان و قبل از اعزام به خدمت ،تغییهری در وضهع جسهمی یها روانهی وی
حاصل شده و بیماری جدیدی به وجود آید یا بیماری قبلی تشدید شود که به تشخیص سازمان و با کسهب نظهر مشهورتی پزشهک
ً
معتمد ،قادر به انجام خدمت نباشد ،مشمول مجددا در شورای شهرستان مربوط مورد معاینه قرار گرفته و نظر اخیهر شهورای یهاد
شده مالک عمل می باشد .
ماده  -۱۰رسیدگی به تقاضای معافیت پزشکی مشموالنی که برابر قانون و آییننامه اجرایی مربوط ،به تحصیل اشتغال داشته و
از معافیت تحصیلی استفاده می نمایند ،پس از فراغت از تحصیل یا ترک تحصیل یا اخراج به عمل خواهد آمد ،مگر در خصهوص
نقص عضو یا بیماری هایی که براساس ضواب این آییننامه و پیوست آن ،مقطع تحصیلی در آن اثر نداشته باشد .
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ماده  -۱۱مشموالن مقیم خارج از کشور که درخواست رسیدگی به وضعیت معافیت پزشکی دارند ،از طریهق نماینهدگی کنسهولی
دولت جمهوری اسالمی ایران در محل اقامت خود یا نزدیک ترین نمایندگی تعیین شده ،به پزشک معتمد معرفی می شوند .
تبصره  -۱تایید اقامت مشموالن در خارج از کشور برعهده نمایندگی کنسولی موضوع این ماده و براسهاس ضهواب مربهوط مهی
باشد .
تبصره  -۲پزشک موضوع این ماده ،با پیشنهاد وزارت امورخارجه و تأیید سازمان ،از پزشهکان ایرانهی مقهیم خهارج و در صهورت
عدم دسترسی ،از پزشکان خارجی انتخاب می گردد .
ماده  -۱۲پزشک موضوع ماده ( )۱۱این آییننامه ،مشمول مربوط را از نظر سالمت جسمی و روانی مهورد معاینهه قهرارداده و در
صورتی که وی را دچار بیماری ،عدم رشد یا نقص عضو تشخیص دهد و یا برای تشهخیص ،نیازمنهد معاینهات تخصصهی و سهایر
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 .
ماده  -۱۳نمایندگی موضوع ماده ( )۱۲این آییننامه ،پس از اخذ نتیجه ،نسبت به تشکیل و تکمیل پرونده مشمول مربوط اقدام
و پرونده را پس از تأیید مسوول نمایندگی ،از طریق وزارت امورخارجه جههت طهرح در شهورای شهرسهتان و اظههار نظهر براسهاس
ضواب این آییننامه و پیوست آن و محتویات پرونده ،به سازمان ارسال می کند .
تبصره – سازمان می تواند جلسات شورای شهرستان را برای رسیدگی به وضهعیت مشهموالن موضهوع ایهن مهاده ،بها اسهتفاده از
پزشکان مورد تایید ایرانی داخل یا خارج از کشور ،با هماهنگی وزارت امورخارجه در نمایندگی برگزار نماید .
ماده  -۱۴به منظور رسیدگی به اعتراض مشمول به رأی شورای شهرستان پهس از انجهام معاینهات تخصصهی و تصهمیم گیهری
نهایی ،شورای استان ،متشکل از سه نفر پزشک متخصص استان تشکیل می گردد .
ماده  -۱۵به منظور رسیدگی به موارد عدم تطابق رأی شورای پزشکی ،با قانون و این آییننامه و پیوست آن ،که بنا به تشخیص
رییس سازمان یا نماینده او تعیین می شود ،شورای سازمان متشکل از سه نفر پزشک متخصهص نیروههای مسهلح تشهکیل مهی
گردد .
ماده  -۱۶در شورای استان و شورای سازمان ،رأی اکثریت پزشکان عضو ،معتبر و مبنای عمل سازمان است و اعضای شورای
شهرستان ،امکان عضویت در آنها را ندارند .
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ماده  -۱۷مشموالنی که پرونده آنان به شورای استان یا شورای سازمان ارجاع می گردد موظفند ظرف یهک مهاه از تهاریخ ابهالغ
معرفی نامه ،خود را جهت معاینه معرفی نمایند و در صورت عدم حضور ،شورای مربوط حسب مهورد ،براسهاس محتویهات پرونهده
تصمیم گیری می نماید .
ماده  -۱۸معاینه مشموالن در شورای استان یا شورای سازمان ،به صورت بالینی انجام مهی پهذیرد و در صهورتی کهه بیمهاری بها
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 .
ماده  -۱۹مشموالنی که برای معاینات تخصصی موضوع مواد ( )۸و ( )۱۸این آییننامه معرفی می شوند ،موظفند ظرف یک ماه
به بیمارستان یا مرکز تعیین شده مراجعه نمایند و در صهورت عهدم مراجعهه در مهدت تعیهین شهده ،شهورای مربهوط حسهب مهورد،
براساس محتویات پرونده ،تصمیم گیری می نماید و نظر آن مالک عمل سازمان در اعزام مشموالن به خدمت می باشد .
ماده  -۲۰مشموالنی که پس از معاینه در شورای استان یا شورای سازمان ،قادر به خدمت تشخیص داده شده اند ،چنانچه قبل
از اعزام ،دچار نقص عضو یا بیماری جدیدی شوند که از نظر معافیت پزشکی تعیین کننده باشد ،وضعیت جدیهد آنهان در شهورای
شهرستان مورد بررسی قرار گرفته و نظر اخیر شورای شهرستان مالک عمل می باشد .
ماده  -۲۱یگان های نیروهای مسلح مجاز به ترخیص مشموالنی که قبل از اعزام ،در شورای استان یا شورای سهازمان معاینهه
شده اند ،نمی باشند مگر این که در حین خدمت ،بیماری یا نقص عضوی به وجود آید یا بیماری قبلی آنان تشدید یافته و از موارد
معافیت دایم باشد که در این صورت براساس رأی شورای نیرو اقدام خواهد شد .
ماده  -۲۲در صورتی که اعضای شوراها ،مشموالن را جزء دسته اول یا دسته های دوم تا چههارم موضهوع مهاده ( )۲تشهخیص
دهند ،مکلفند ن ظر خود را در برگ رأی شورای مربوط که ملصق به عکس مشمول باشد با قید نوع بیماری و مسهتندات موضهوع
این آیین نامه و پیوست آن ،درج و محل مربوط را با ذکر مشخصات کامل خود ،شامل نام و نام خانوادگی و شهماره نظهام پزشهکی
مهر و امضا نمایند .
تبصره – تشخیص موارد معافیت دائم برای کارکنان وظیفه در حین خدمت ،با شورای نیروی مربوط است .
ماده  -۲۳نیروهای مسلح موظفند پزشکان مورد نیاز شوراها را به نیروی انتظامی معرفی نمایند .
تبصره – در صورتی که تامین پزشکان مورد نیاز از نیروهای مسلح امکان پذیر نباشد ،شبکه بهداشهت و درمهان ههر شهرسهتان،
حسب درخواست سازمان ،پزشکان مورد نیاز را به نیروی انتظامی معرفی می نماید .
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ماده  -۲۴مشموالنی که متقاضی معاینه تخصصی باشند یا بهه آرای شهورای شهرسهتان اعتهراض داشهته باشهند ،هزینهه ههای
مربوط به معاینات تخصصی ،اعم از بالینی و تشخیصی را پرداخت می نمایند .
ماده  -۲۵به مشموالنی که به علت ابتال به بیماری به تشخیص شوراها و در چارچوب ضواب این آییننامه و پیوست آن ،به طور
موقت قادر به انجام خدمت دوره ضرورت نباشند ،به منظور درمان برای مدتی که شورای مربوط تعیین می نماید و در هر حال در
هر مرحله ،از یک سال تجاوز نخواهد کرد ،معافیت موقت پزشکی داده خواهد شد و چنانچه در پایان سال دوم با وجود اقهدامات
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 .
ماده  -۲۶چنانچه مشمول ،بنا به اظهار خود یا نظر پزشک اول ،به مواد مخدر اعتیاد داشته باشهد و اعتیهاد وی توسه شهورای
شهرستان تأیید گردد ،از سوی سازمان برای ترک اعتیاد در مدت شش مهاه ،بهه یکهی از مراکهز تحهت پوشهش وزارت یها سهازمان
بهزیستی کشور معرفی می شود و مرکز یاد شده نتیجه را ظرف مدت مذکور ،به سازمان اعالم می نماید .
تبصره – با توجه به حکم تبصره ( )۳ماده ( )۳۹قانون ،معافیت موقت پزشکی مشموالن موضوع این ماده که در مدت مقهرر ،بهه
مرکز مربوط مراجعه ننمایند یا موفق به ترک اعتیاد نشوند ،از لحاظ داشتن اعتیاد به مواد مخدر ،قابل تمدید نخواهد بود .
ماده  -۲۷کارکنان وظیفه ای که در حین خدمت دوره ضرورت ،مبتال به بیماری یا نقص عضو شوند ،چنانچه پس از اتمام مدت
معالجه که کمتر از شش ماه نباشد ،طبق نظر شورای نیرو ،قادر به انجام خدمت نبوده و براساس ضواب این آییننامه و پیوسهت
آن ،معاف دائم پزشکی تشخیص داده شوند ،از بقیه خدمت دوره ضرورت معاف می شوند و مدت معالجه آنان ،جزء خهدمت دوره
ضرورت محسوب می گردد .
تبصره  -۱چنانچه شورای نیروی مربوط تشخیص دهد که نقص عضو یا بیماری تا پایهان خهدمت مقهرر کهه کمتهر از شهش مهاه
ً
نباشد ،ترمیم نشده یا بهبود نخواهد یافت ،مراتب را مشروحا در اوراق معاینه ذکر و با تنظیم صورتجلسه شهورا ملصهق بهه عکهس
مشمول به یگان خدمتی مربوط اعالم می نماید تا نسبت به ترخیص آنان و معرفی به سازمان اقدام شود .
تبصره  – ۲کارکنان وظیفه ای که در حین خدمت به سبب بیماری مهورد معاینهه قهرار مهی گیرنهد و بهه تشهخیص شهورای نیهرو،
براساس ضواب این آیین نامه و پیوست آن ،شرای معافیت دایم یا موقت داشته باشند ،چنانچه بیمهاری آنهان مربهوط بهه قبهل از
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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تبصره  -۳حین خدمت موضوع این ماده ،طول مدت قانونی خدمت دوره ضرورت از زمان اعزام تا پایان خدمت است .
تبصره  – ۴کارکنان وظیفه ای که در حین غیبت یا فرار ،یا به سبب ارتکاب جرم و یا به صورت ارادی ،مبتال به بیماری یها نقهص
عضو شوند ،ابتالی آنان به بیماری یا نقص عضو ،حین خدمت موضوع ایهن مهاده محسهوب نشهده و مهدت معالجهه آنهان ،جهزء
خدمت دوره ضرورت محسوب نمی گردد و از لحاظ وضعیت معافیهت پزشهکی ،طبهق نظهر شهورای نیهرو و براسهاس ضهواب ایهن
آییننامه و پیوست آن ،با آنان رفتار خواهد شد .
ماده  -۲۸مشموالن پزشک اعم از پزشکان عمومی ،دندانپزشکان و پزشکان متخصص ،فق در صورتی معاف دائم از خهدمت
دوره ضرورت شناخته می شوند که براساس ضواب این آییننامه و پیوست آن ،به تشخیص شوراها و شورای نیرو ،قادر به اشتغال
به حرفه طبابت در نیروهای مسلح نباشند و آن عده از مشموالن مذکور که از سالمت کامل برخوردار نیستند ،ولی قادر به طبابت
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 .
تبصره – نحوه آموزش مشموالنی که براساس حکم این ماده از امور رزمی معاف می شوند ،در چهارچوب حکهم تبصهره ( )۲مهاده
( )۳۹قانون تعیین خواهد شد.

←برای عضویت در کانال تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید→
←برای عضویت در خبررسان تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید→
←برای عضویت و پیگیری صفحه اینستاگرام اختبار اینجا کلیک کنید→
←برای دریافت تازه ترین مطالب ،در خبرنامه ایمیلی اختبار عضو شوید →
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فهرست بامیری ها ،نقص عضوها و عدم رشدهای موضوع تبصره ماده ( )۲آینینامه معاینه و معافیت
پزشکی مشموالن خدمت وظیفه عمویم
مقدمه

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

ّ
بند  -۱ابتالء به بیماریهای قابل عالج که مدت درمان آنها بیشتر از یک ماه باشهد و همچنهین اعمهال جراحهی و کسهانیکه در
ّ
دوران نقاهت بیماری می باشند :معاف موقت تا یکسال
بند  -۲طول قد :
الف ) کمتر از  ۱۴۵سانتی متر :معاف دائم
تبصره برای دارندگان مدارک تحصیلی کارشناسی و باالتر طول قد کمتر از  ۱۴۰سانتی متر :معاف دائم
ب ) =˂۱۵۵قد ˂ = ۱۴۵سانتی متر بهرای دارنهدگان مهدرک تحصهیلی فهوق دیهپلم و پهایین تهر و  =˂۱۵۵قهد ˂ = ۱۴۰بهرای
دارندگان مدرک تحصیلی لیسانس و باالتر :معاف از خدمات رزمی
بند  -۳چاقی مفرط  :۳۵ ˂ BMIمعاف از خدمات رزمی
بند  -۴الغری مفرط  :۱۷ ˃ BMIمعاف از خدمات رزمی
بند  -۵مشمولین پزشک که از سالمتی کامل در خصوص هر یک از بیماریهای فهوق برخهوردار نباشهند (بیمهاری آنهان در حهد
معافیت دائم باشد) لیکن قادر به طبابت در نیروهای مسلح باشند :معافیت از خدمات سنگین
بخش دوم :بامیری های غدد مرتشحه داخل
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بنههد  -۱بیماریههها ی غههدد هیپههوفیز شههامل :آکرومگههالی ،ژیگانتیسههم ،سههندروم کوشههین  ،دیابههت بههی مههزه ،آدنههوم هیپههوفیز،
ّ
هیپوفونکسیون کلی هیپوفیز :معاف دائم
بند  -۲بیماریهای غدد تیروئید:
الف) هیپرتیروئیدی با داشتن عالئم واضح بالینی و آزمایشگاهی (در مراکز دانشگاهی یا نیروهای مسلح) در صورت عدم پاسخ به
درمان :معاف دائم
ب) هیپرتیروئیدی و هیپوتیروئیدی با داشتن عالئم واضح بهالینی و آزمایشهگاهی (در مراکهز دانشهگاهی یها نیروههای مسهلح) در
صورت پاسخ به درمان :معاف از خدمات رزمی
ج) گواترهای حجیم با میزان بیش از  ۱۰۰ CCبا اثر فشاری و عالئم انسدادی مجاری تنفسی خارج ریوی (کهه بها اسهپیرومتری
ثابت شده باشد) :معاف دائم
ّ
د) تیروئیدیتهای حاد و تحت حاد :شش ماه معاف موقت
بند  -۳بیماریهای غدد پاراتیروئید:
الف) هیپرپاراتیروئیدی :معاف دائم
ب) هیپوپاراتیروئیدی :معاف دائم
بند  -۴بیماریهای غدد فوق کلیوی:
الف) پرکاری غده فوق کلیوی :معاف دائم
ب) کم کاری غده فوق کلیوی :معاف دائم
بند  -۵ژنیکوماستی شدید که با انجام سونوگرافی بافت فیبروندوالر گزارش شده باشد و در ارزیابی مراحل رشد بلوغ در حد تانر ۳و
یا باالتر(جنس مسنث) باشد :معاف دائم
بند  -۶سندروم کالین فلتروسندرم کالمن :معاف دائم
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بند  -۷بیماریهای غدد دیگر:
الف) تومورهای خوش خیم و بدخیم هیپوفیز :معاف دائم
ب) هرمافرودیسم ها :معاف دائم
بند  -۸بیماریهای تغذیه و متابولیک:
الف) دیابت قندی تیپ  Ӏ:معاف دائم
ب) دیابت غیر وابسته به انسولین (تیپ )ӀӀکه با وجود درمان ،هموگلوبین  AICباالتر از  ۷و قند ناشتای بیش از  ۱۲۶اثبات شده
طی بستری در مراکز درمانی نیروهای مسلح و یا دانشگاهی داشته باشد :معاف دائم
ج) هیپرانسولینیسم همراه با هیپوگلیسمی اثبات شده در مراکز درمانی نیروهای مسلح و یا دانشگاهی :معاف دائم
بند  -۹مشمولین پزشک که از سالمتی کامل در خصوص هر یک از بیماریهای فهوق برخهوردار نباشهند (بیمهاری آنهان در حهد
معافیت دائم باشد) لیکن قادر به طبابت در نیروهای مسلح باشند :معاف از خدمت سنگین
بند  -۱۰سایر بیماریها:
الف) سایر بیماریهای موضوع این بخش که منطبق با دسته دوم ماده  ۲آییننامه می باشند :معاف از خدمات رزمی
ب) سایر بیماریهای موضوع این بخش که منطبق با دسته سوم ماده  ۲آییننامه می باشند :شش ماه معاف موقت
ج) سایر بیماریهای موضوع این بخش که منطبق با دسته چهارم ماده  ۲آییننامه می باشند :معاف دائم
بخش ّ
سوم :بامیریهای پوست و بافت های زیر پوست

بند  -۱انواع اگزمای وسیع و شدید:
الف) در صورتی که مزمن و مقاوم به درمان بوده و مانع از فعالیت در نیروهای مسلح شود :معاف دائم

36

telegram.me/ekhtebar

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

ب) اگزمای شدید .مزمن و مقاوم به درمان هر دو دست (از مچ به پائین به طور کامهل) و یها ههردو پها (از مهچ بهه پهائین بهه طهور
کامل) :معاف دائم
ج) در سایر موارد :معاف از خدمات رزمی
بند  -۲عفونت های قارچی عمیق و وسیع پوست مانند توکاردیازیس ،اسپروتریکوزیس و………
الف) در صورتیکه مزمن و مقاوم به درمان باشد :معاف دائم
ّ
ب) کچلی :شش ماه معاف موقت
بند  -۳هیپرئیدروز (عرق کردن کف یک یا دو دست و یا کف یک یا دو پا) شدید (بنحویکه در دمای معمول اتاق بعهد از شسهتن و
ً
خشک کردن دستها یا پاها بعد از مدت  ۵دقیقه کف دستها یا پاها کامال خیس شود) :معاف از خدمات رزمی
بند  -۴لیکن پالن پوستی و مخاطی شدید و گسترده :معاف دائم
بند  -۵پسوریازیس:
الف) شدید کف دست ها و یا پاها و یا پسوریازیس های شدید و گسترده بدن (بیش از  ۲۵درصد) و یا انورسه و یا پسوریازیسههای
شدید سر و گردن :معاف دائم
ب) در سایر موارد :معاف از خدمات رزمی
بند  -۶سل های پوستی :معاف دائم
بند  -۷لوپوس اریتماتوسیستمیک و یا لوپوس اریتماتو تحت حاد و یا لوپوس اریتماتودیسکوئید :معاف دائم
بند  -۸خال های پیگمانته مادرزادی و یا آنژیوم های وسیع و غیر قابل عمل:
الف) توأم با اختالالت عملی و یا در سر و صورت که کراهت منظر شدید ایجاد کرده باشد :معاف دائم
ب) در سایر موارد :معاف از خدمات رزمی
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بند  -۹میکوزیس فونکوئید و سایر لنفومای پوستی و پاراپسوریازیس با پالکهای بزرگ :معاف دائم
بند  -۱۰سیکاتریس های جلدی در صورتی که وسیع (بیش از  ۲۰درصد) سطح بدن و ضخیم بوده یا چسبندگی به اطراف داشته
و مانع حمل تجهیزات و یا انجام تمرینات نظامی بوده یا تمایل به زخم شدن داشته و یا اختالالت عملهی در انهدامها ایجهاد کهرده
باشد :معاف دائم
تبصره – برای دارندگان مدارک کارشناسی و باالتر :معاف از خدمات رزمی
بند  -۱۱سیکاتریسهای صورت و گردن در صورتیکه کراهت منظر شدید ایجاد کرده باشد :معاف دائم
بند  -۱۲ویتیفیگو گسترده صورت و یا هر دو دست بطور کامل و یا با وسعت بیش از  ۴۰درصد کل بدن :معاف دائم
تبصره – برای دارندگان مدارک کارشناسی و باالتر :معاف از خدمات رزمی
بند  -۱۳عوارض پوستی شدید که در اثر اختالالت عروقی ایجاد شده باشد مانند فلبیت های عمقی و سطحی کهه بها ورم مهزمن
اندام توأم باشد :معاف دائم .
بند  -۱۴هیپودرمیتهای ندولر شدید ،منتشر ،مقاوم و توأم با عالئم سیستمیک :معاف دائم
بند  -۱۵درماتوزهای اتوایمیون تاولی اکتسابی و مادرزادی و آکرودرماتیت مزمن هالوپو ،آکرودرماتیت آنتروپاتیکها ،اریهتم مهولتی
فرم شدید با درگیری مخاطی و عروقی :معاف دائم
بند  -۱۶هیپرکراتوز یا میخچه یا زگیلهای کف هر دو دست و یا هر دو پا:
الف) در موارد شدید که بیش از  ۳۰درصد کف هر یک از دستها و پاها را گرفتار کرده باشد و مقاوم به درمان باشد :معاف دائم
ب) در موارد خفیف :معاف از خدمات رزمی
بند  -۱۷فرونکولوز شدید و وسیع که بیش از  ۴۰درصد سطح بدن را گرفتار کرده باشد و مقاوم به درمان باشد :معاف دائم
بند  -۱۸بیماریهای پوستی که در حین انجام خدمت وظیفه یا در اثر حساسیت و یا مسمومیت نسبت به مواد شیمیائی (شهغلی،
داروئی ،جنگی) ایجاد شده باشد و به درمان مقاوم باشد :معاف دائم
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بند  -۱۹کهیر :جهت پیوست به آییننامه مذکور
الف) همراه با آنژیوادم :معاف دائم.
ب) در سایر موارد :معاف از خدمات رزمی
بند  -۲۰آلویسی اراتا همراه با کراهت منظر یا توتالیس و یا یونیورسالیس :معاف دائم
تبصره – برای دارندگان مدارک کارشناسی و باالتر :معاف از خدمات رزمی
بند  -۲۱انواع اکنه:
الف) اکنه  Conglobataو  Fulminantتوأم :معاف دائم
ب) اکنه شدید که صورت و بدن را گرفتار نماید و مقاوم به درمانهای معمول باشد :معاف از خدمات رزمی
ّ
بند  -۲۲لیشمانیوز(سالک پوستی) ّفعال :شش ماه معاف موقت
بند  -۲۳سارکوئیدوز:
الف) نوع منتشر با درگیری بیش از  ۲۵درصد سطح بدن :معاف دائم
ب) در سایر موارد :معاف از خدمات رزمی
بند  -۲۴بیماری زنودرماتوز مانند توبروز اسکلروزیس ،رکلین هوزل ،آلبینبسم ،گزرودرما پیگمانتوزا ،پورفیری :معاف دائم
بند  -۲۵ایکتیوز گسترده مادر زادی یا اکتسابی:
الف) با گرفتاری بیش از  ۲۵درصد سطح بدن :معاف دائم
ب)  ۲۵درصد و کمتر از سطح بدن :معاف از خدمات رزمی
بند  -۲۶لیکن سیمپلکس مزمن:
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الف) بین  ۱۱ – ۲۰درصد سطح بدن :معاف از خدمات رزمی
ب)  ۲۱درصد و باالتر سطح بدن :معاف دائم
بند  -۲۷هیدرآدنیت چرکی عود کننده :معاف از خدمات رزمی
بند  – ۲۸مشمولین پزشک که از سالمتی کامل در خصوص هر یک از بیماریهای فوق برخهوردار نباشهند (بیمهاری آنهان در حهد
معافیت دائم باشد) لیکن قادر به طبابت در نیروهای مسلح باشند :معاف از خدمات سنگین
بند  -۲۹سایر بیماریها:
الف) سایر بیماریهای موضوع این بخش که منطبق با دسته دوم ماده  ۲آییننامه می باشند :معاف از خدمات رزمی
ب) سایر بیماریهای موضوع این بخش که منطبق با دسته سوم ماده  ۲آییننامه می باشند :شش ماه معاف موقت
ج) سایر بیماریهای موضوع این بخش که منطبق با دسته چهارم ماده  ۲آییننامه می باشند :معاف دائم
بخش چهارم :بامیریهای داخلی مغز و اعصاب (ونرولوژی)

بند  -۱اختالالت استحاله ای سلولهای عصبی (مانند فریدریش و… :).معاف دائم
بند  -۲اختالالت تعادلی مخچه ای با عالئم ثابت شده بالینی و اقهدامات پهاراکلینیکی در مراکهز درمهانی ن.م و یها دانشهگاهی:
معاف دائم
بند  -۳انواع میلیتها و سکل آنها با عالئم ثابت شده بالینی و اقدامات پاراکلینیکی در مراکز درمانی ن.م و یا دانشگاهی:
الف) در صورتیکه شدید باشد :معاف دائم
ب) در موارد خفیف (زمانی که براساس طبقه بندی بین المللی (صفر تا پنج) تا حد  ۴باشد) :معاف از خدمات رزمی
بند  -۴انسفالیتها و انسفالوپاتیها در صورتیکه عوارض جسمی یا روانی پایدار و ناتوان کننده داشته باشد :معاف دائم
بند  -۵مولتیپل اسکلروزیس  (MS):معاف دائم
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بند  -۶انواع صغر عضالنی عضالت بزرگ:
الف) با اختالل شدید و ضعف مشهود اثبات شده با  EMGو NCV:معاف دائم
ب) در صورتیکه بدون ضعف مشهود باشد :معاف از خدمات رزمی
بند  -۷انواع میوپاتی های اولیه و ثانویه :معاف دائم
بند  -۸اختالالت مادرزادی سیستم اعصاب مرکزی از هر نوع :معاف دائم
بند  -۹انواع پاراپلژی ها ،پاراپارزی ها ،همی پلژی ها ،همی پارزیها و منوپلژیها :معاف دائم
تبصره – برای دارندگان مدارک کارشناسی و باالتر در موارد پاراپارز یها و یا همی پارزیها :معاف از خدمات رزمی
بند  -۱۰انواع اختالالت و حرکات غیرطبیعی عضوی مربوط به دستگاه خارج هرمی :معاف دائم
بند  -۱۱انواع صرع به شرط ثبوت کلینیکی و پاراکلینیکی در مراکز درمانی نظامی یا دانشگاهی با داشتن سوابق مسهتند و مهورد
تأیید ابتالء به صرع :معاف دائم
ّ
تبصره – در مواردی که شروط فوق تحقق نیابد ولی احتمال وجود صرع باشد :معاف از خدمات رزمی
بند  -۱۲انواع پلی نوریتهای بهبود نیافته و سکل آنها با تأیید الکترود یا گنوزیس و اثبات کلینیکی و پاراکلینیکی در مراکز درمانی
دانشگاهی یا نظامی (حداقل دو مرکز) :معاف دائم
بند  -۱۳انواع نوروفیبروماتوزها:
الف) در موارد شدید ( اختالل عملکرد یا کراهت منظر) :معاف دائم
ب) در موارد خفیف :معاف از خدمات رزمی
بند  -۱۴سابقه مننژیت های مزمن و سکل انواع مننژیت درصورت داشهتن اخهتالل عملهی و عصهبی بهه شهرط اثبهات در مراکهز
درمانی دانشگاهی یا نظامی:معاف دائم .
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بند  -۱۵انواع نورالژیها :معاف از خدمات رزمی
بند  -۱۶انواع فلج اعصاب کرانیال:
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
بند  -۱۷انواع سکته های مغزی با عارضه عصبی (ارگانیک یا غیرارگانیک) :معاف دائم
بند  -۱۸بیماری مباستنی گراویس یا اثبات کلینیکی و پاراکلینیکی در مراکز درمانی نظامی یا دانشگاهی :معاف دائم
بند  -۱۹تورتیکولی
الف) ۱۵ – ۲۵درجه انحراف از خ قائم بدن :معاف از خدمات رزمی
ب) ۲۵و بیش از  ۲۵درجه انحراف از خ قائم بدن :معاف دائم
تبصره – برای دارندگان مدارک کارشناسی و باالتر :معاف از خدمات رزمی
بند  -۲۰فلج مغزی مادرزادی)(C.P
الف) همراه با اختالل عملکرد مشهود :معاف دائم
ب) در حال خفیف (بنحوی که در هنگام راه رفتن در ظاهر عمومی عارضه ایی مشهود نباشد) :معاف از خدمات رزمی
بند  -۲۱هایپوکالمی پریودیک با حداقل دوبار بستری در مراکز درمانی نظامی یا دانشگاهی و تأیید پاراکلینیک :معاف دائم
بند  -۲۲گیلن باره:
الف) حاد :شش ماه تا یکسال معاف موقت
ب) بهبود یافته :معاف از خدمات رزمی
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بند  -۲۳مشمولین پزشک که از سالمتی کامل در خصوص هر یک از بیماریهای فوق برخوردار نباشهند (بیمهاری آنهان در حهد
معافیت دائم باشد) لیکن قادر به طبابت در نیروهای مسلح باشند :معاف از خدمات سنگین
بند  -۲۴سایر بیماریها:
الف) سایر بیماریهای موضوع این بخش که منطبق با دسته دوم ماده  ۲آییننامه می باشند :معاف از خدمات رزمی
ب) سایر بیماریهای موضوع این بخش که منطبق با دسته سوم ماده  ۲آییننامه می باشند :شش ماه معاف موقت
ج) سایر بیماریهای موضوع این بخش که منطبق با دسته چهارم ماده  ۲آییننامه می باشند :معاف دائم
بخش پنجم :بامیریهای اعصاب و روان

بند  -۱پسیکوزها:
الف) اسکیزوافکتیو ،اسکیزوفرنی ،اختالالت هذیانی و پسیکوزهای آتیپیک مزمن :معاف دائم
ب) اختالل سایکوز گذرا :شش ماه معاف موقت
بند  -۲اختالالت خلقی:
الف) ابتال به بیماری دوقطبی نوع یک در هر مرحله و فاز :معاف دائم
ب) اختالل افسردگی اساسی :معاف دائم
ج) انواع اختالل خلقی افسردگی خفیف (دیس تایمی و سایکلو تایمی) ،اختالل خلقی دو قطبی نوع ّدوم (هایپومانیا) در صورتیکه
با دارو تحت کنترل بوده و یا تهدید کننده خود و اطرافیان نباشد :معاف از خدمات رزمی
د) در صورتیکه حداقل شش ماه ا ز حمله حاد (اولین حمله حاد مانیا) و افسردگی گذشته باشد و هیچگونه عالمتی نداشته باشد:
معاف از خدمات رزمی
بند  -۳انواع اختالالت شخصیتی:
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الف) انواع سایکوپات (ضد اجتماعی) ،مرزی ،اسکیزوئید ،اسکیزوتایپال و پارانوئید :معاف دائم
ب) انواع دیگر اختالل شخصیت در صورتیکه ناتوان کننده نباشد :معاف از خدمات رزمی
بند  -۴اختالل وسواس) ، (OCDاختالل پانیک ،اختالل اضطراب ،فوبیا یا  PTSDیا سایر اختالالت اضطرابی:
الف) نوع شدید مقاوم به درمان :معاف دائم
ب) نوع خفیف :معاف از خدمات رزمی
بند  -۵انواع نقیصه های عقالنی و کند ذهنی ها (عقب ماندگی ها):
الف) باضریب هوشی زیر  :۷۰معاف دائم
ب) با ضریب هوشی بین  :۷۰ -۹۰معاف از خدمات رزمی
بند  -۶اختالالت تکلم و لکنت زبان در صورتیکه علت روانی یا نورولوژیک داشته باشد :
الف ) موارد شدید :معاف دائم
تبصره برای دارندگان مدارک کارشناسی و باالتر :معاف از خدمات رزمی
ب ) در موارد متوس یا خفیف :معاف از خدمات رزمی
بند  -۷کژخوئیهایی که مغایر شوونات اجتماعی و نظامی (از جمله انحرافات جنسی و هموسکسوالیتی) باشهد :شهش مهاه معهاف
موقت
تبصره – پس از شش ماه در صورت اثبات در مراکز درمانی ن.م :معاف دائم
بند  -۸اختالالت کنترل تکانه شدید :معاف دائم
بند  -۹اختالالت سوماتوفرم در صورتیکه بیش از دوسال طول کشیده باشد به شرط ثبوت با مدارک پزشکی مستدل :معاف دائم
تبصره برای دارندگان مدارک کارشناسی و باالتر :معاف از خدمات رزمی
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بند  -۱۰اختالالت تیک صوتی یا حرکتی:
الف) نوع شدید :معاف دائم
ب) نوع خفیف :معاف از خدمات رزمی
بند  -۱۱اختالالت فراگیر رشد ) (Pervasive Developmental Disordersاز قبیل اختالل اوتیستیک … اثبات شده:
ُ
الف) شدید همراه با افت عملکرد واضح :معاف دائم
ب) خفیف :معاف از خدمات رزمی
بند  -۱۲اختالل هویت جنسی ) (TSبا ارائه گواهی پزشکی قانونی و تأیید در مراکز درمانی ن.م :معاف دائم
بند  -۱۳اعتیاد به مواد مخدر با روان گردان :شش ماه معاف موقت
بند  -۱۴مشمولین پزشک که از سالمتی کامل درخصوص هر یک از بیماریهای فوق برخهوردار نباشهند (بیمهاری آنهان در حهد
معافیت دائم باشد) لیکن قادر به طبابت در نیروهای مسلح باشند :معاف از خدمات سنگین
بند  -۱۵سایر بیماریها:
الف) سایر بیماریهای موضوع این بخش که منطبق با دسته دوم ماده  ۲آییننامه می باشند :معاف از خدمات رزمی
ب) سایر بیماریهای موضوع این بخش که منطبق با دسته سوم ماده  ۲آییننامه می باشند :شش ماه معاف موقت
ج) سایر بیماریهای موضوع این بخش که منطبق با دسته چهارم ماده  ۲آییننامه می باشند :معاف دائم
بخش ششم :بامیریهای جراحی مغز و اعصاب

بند  -۱اسپوند یلولیزیس و اسپوند یلولیستزیس و رترولیستزیس:
الف) اسپوند یلولیزیس با هر درجه همراه با اختالل و عالئم عصبی :معاف دائم
ب) اسپوند یلولیزیس بدون اختالل و عالئم عصبی :معاف از خدمات رزمی
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ج) اسپوند یلولیستزیس همراه با  Bulgeدیسک و یا دیسک دهیدراته همراه با عوارض عصبی :معاف دائم
د) اسپوند یلولیستزیس درجه یک و بدون اختالل و عوارض عصبی :معاف از خدمات رزمی
هه) رترولیسنزیس همراه با عالئم اختالل و عالئم عصبی :معاف دائم
بند  -۲انواع هرنی دیسکال یا  Extrusionدیسک :معاف دائم
(در مورد بیماران عمل نشده ،انجام  MRIستون فقرات در مراکز درمانی نظامی و یا دانشگاهی ضروری می باشد و مهواردی کهه
ممنوعیت داشته باشد از میلوگرافی استفاده شود )
بند  ،- (Protrusion)۳برجستگی ) (Bulgingیادهیدراتاسهیون دیسهکال همهراه بها عالئهم بهالینی یانهدول اشهمورل :معهاف از
خدمات رزمی
بند  -۴المینکتومی با عمل جراحی همراه با سوابق مستند کلینیکی و پاراکلینیکی :معاف دائم
تبصره دیسکتومی به روش لیزر که برای برجستگی ) (Bulgingخفیف دیسک انجام شده است :معاف از خدمات رزمی
بند  -۵ساکرالیزایسون ،لومباریزاسیون ،اسپینابیفیدا و همی ساکرالیزاسیون :معاف از خدمات رزمی
بند  -۶تومورهای استخوانی خوش خیم ستون فقرات:
الف) در صورتیکه از نظر حجم و موقعیت اختالل عملی ایجاد نماید :معاف دائم
ب) بدون اختالل عملی :معاف از خدمات رزمی
بند  -۷انواع شکستگی های مهره ها:
الف) در موارد حاد جهت سیر مراحل درمان :شش ماه معاف موقت
ب) باکالیس بیشتر از  ۲۵درصد :معاف دائم
ج) شکستگی زوائد شوکی یا عرضی یا شکستگی مهره با کالپس  ۲۵درصد و کمتر از ارتفاع مهره :معاف از خدمات رزمی
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بند  -۸تغییر شکلهای مادرزادی جمجمه مانند ماکروسفالی ،میکروسفالی و….
الف) با اختالل عملکرد :معاف دائم
ب) بدون اختالل عملکرد :معاف از خدمات رزمی
بند  -۹کیستهای آراکنوئید و ضایعات مادرزادی با اثر فشاری و توأم با اختالل عصبی با یا بدون عمل جراحی :معاف دائم
بند  -۱۰اختالالت عروقی مغز(مثل آنوریسم و  A.V.M):معاف دائم
بند  -۱۱شکستگی های فرورفتهه جمجمهه بهدون سهابقه عمهل جراحهی و فاقهد عارضهه یها شکسهتگی ههای خطهی کهه موجهب
دیاستازیس نشده باشد :معاف از خدمات رزمی
بند  -۱۲سابقه عمل جراحی روی مغز و جمجمه:
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
بند  -۱۳کمپرسیونهای نخاعی به علت تومورهای استخوانی مهره ها و یا سکل عفونتها و آراکنوئیدیتها ،تنگی کانال نخاع و ….
که همراه با عالئم کلینیکی و پاراکلینیکی باشد یا به مرحله فلج رسیده باشد :معاف دائم
بند  -۱۴هر نوع جسم خارجی در داخل جمجمه و کانال نخاعی :معاف دائم
بند  -۱۵توراسیک اوت لت سندرم): (TOS
الف) در صورت وجود عالئم بالینی و پاراکلینیک بارز :معاف دائم
ب) در صورت عدم وجود عالئم بالینی از جمله دنده گردنی و … :معاف از خدمات رزمی
بند  -۱۶انواع خونریزی های سربر و مننژ:
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الف) در موارد حاد جهت سیر مراحل درمان :شش ماه معاف موقت
ب) با عارضه عصبی (ارگانیک یا غیر ارگانیک) :معاف دائم
ج) بدون عارضه :معاف از خدمات رزمی
بند  -۱۷تروماهای عصبی:
الف) در موارد حاد جهت سیر مراحل درمان :شش ماه معاف موقت
ب) فلج اعصابی که سبب اختالالت عملی و ناتوان کننده شود :معاف دائم
ج) صدمات عصبی حسی :معاف از خدمات رزمی
بند  -۱۸وجود کیستهای مغزی و یا نخاعی:
الف) به هر اندازه (عمل شده یا عمل نشده) به همراه اختالل عملی و یا عالئم عصبی :معاف دائم
ب) بدون اختالل عملی یا عالئم عصبی :معاف از خدمات رزمی
بند  -۱۹تومورهای سیستم اعصاب مرکزی ) (CNSو محیطی:
الف) بدخیم :معاف دائم
ب) خوش خیم با عارضه عصبی و اختالل عملی :معاف دائم
ج) خوش خیم بدون عارضه عصبی و اختالل عملی :معاف از خدمات رزمی
بند  -۲۰هرگونه عمل جراحی روی ستون فقرات ( به جز نسج نرم):
الف) در موارد حاد جهت سیر مراحل درمان :شش ماه معاف موقت
ب) به همراه اختالل عملکردی واضح :معاف دائم
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ج) بدون اختالل عملکردی واضح :معاف از خدمات رزمی
بند  -۲۱مشمولین پزشک که از سالمتی کامل در خصوص هر یک از بیماریهای فوق برخوردار نباشهند (بیمهاری آنهان در حهد
معافیت دائم باشد) لیکن قادر به طبابت در نیروهای مسلح باشند :معاف از خدمات سنگین
بند  -۲۲سایر بیماریها:
الف) سایر بیماریهای موضوع این بخش که منطبق با دسته دوم ماده  ۲آییننامه می باشند :معاف از خدمات رزمی
ب) سایر بیماریهای موضوع این بخش که منطبق با دسته سوم ماده  ۲آییننامه می باشند :شش ماه معاف موقت
ج) سایر بیماریهای موضوع این بخش که منطبق با دسته چهارم ماده  ۲آییننامه می باشند :معاف دائم
بخش هفمت :بامیریهای ریه و قفسه صدری

بند  -۱تغییر شکلهای مادرزادی قفسه صدری مانند سینه فرو رفته (سینه قیفی شکل) ،جناغ برجسته یا فقدان عضالت تنفسی:
الف) همراه با اختالل واضح بالینی (و تأیید پاراکلینیک) در عملکرد قلهب  (EFکمتهر از  )۵۰یها ریهه  (FVCکمتهر از  ۴۰درصهد
پایه) :معاف دائم
ب) بدون اختالل تنفسی و قلبی :معاف از خدمات رزمی
بند  -۲تغییر شکلهای مادرزادی یا اکتسابی مجاری هوائی (فیستولها و تراکووبرونکومگالی) بهمراه اخهتالل عملکهرد متوسه یها
شدید ریه ۱ (FEVکمتر از  ۵۰درصد) :معاف دائم
بند  -۳تغییر شکل و نقصهای مادرزادی دیافراگم (نبودن دیافراگم یا فلج آن) :معاف دائم
بند  -۴عدم تشکیل قسمتی از ریه ( اژنزی ریه) یا اپالژی کامل یا جزئی یا رزکسیون قسمتی از ریه طی عمل جراحی:
الف) با اختالل متوس تا شدید در عملکرد تنفسی  (FVCکمتر از  ۴۰درصد پایه) :معاف دائم
ب) با اختالل خفیف در عملکرد تنفسی :معاف از خدمات رزمی
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بند  -۵استویت و استوومیلیت دنده ها یا ترقوه یا جناغ سینه یا کتف:
الف) نوع مزمن (بیش از  ۶ماه) :معاف دائم.
ب) نوع حاد :شش ماه معاف موقت
ج) نوع بهبود یافته :معاف از خدمات رزمی
بند  -۶شکستگی دنده ها ( ۳یا بیشتر) یا جناغ یا ترقوه یا کتف:
الف) در موارد حاد جهت سیر مراحل درمان :شش ماه معاف موقت
ب) در صورتیکه موجب اختالل متوس یا بیشتر عملکرد تنفسی یا تغییر شکل شدید شده باشد به شرط اثبهات در بیمارسهتانهای
نظامی یا دانشگاهی ۱ (FEVکمتر از  ۵۰درصد یا  FVCکمتر از  ۴۰درصد پایه) :معاف دائم
ج) در صورت اختالل خفیف عملکرد تنفسی :معاف از خدمات رزمی
بند  -۷سیکاتریس ها (ناشی از سوختگی و یا اعمال جراحی) که ایجاد اختالل عملکرد تنفسی متوس یها بیشهترنماید۱ (FEV
کمتر از  ۵۰درصد یا  FVCکمتر از  ۴۰درصد پایه) :معاف دائم
بند  -۸انواع پلورزیها:
الف) نوع مزمن (بیش از ۶ماه) :معاف دائم
ب) نوع حاد :شش ماه معاف موقت
بند  -۹سابقه پنوموتوراکس خودبخودی:
الف) تکرار شونده (بیش از یک بار) :معاف دائم
ب) یک بار تأیید شده :معاف از خدمات رزمی
بند  -۱۰سارکوئیدوز ،فیروز منتشر ریه ،سندرم کارتاژنز :معاف دائم
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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
بند  -۱۱فیبروز ریه ناشی از اسکار:
الف) با اختالل عملکرد متوس یا بیشتر ۱ (FEVکمتر از  ۵۰درصد یا  FVCکمتر از  ۴۰درصد پایه) :معاف دائم
ب) با اختالل عملکرد خفیف :معاف از خدمات رزمی
بند  -۱۲بیماریهای قارچی مزمن ریه :معاف دائم
بند  -۱۳پنوموکونیوزها :معاف دائم
بند  -۱۴سابقه ترومبوآمبولی ریه:
الف) اگر تکرار شونده باشد (بیش از یک بار) :معاف دائم
ب) اگر تکرار شونده نباشد :معاف از خدمات رزمی
بند  -۱۵آمفیزم ریه:
الف) بصورت منتشر :معاف دائم
ب) لوکالیزه :معاف از خدمات رزمی
بند  -۱۶کیست های مختلف ریه ( درموئید و …) پلوروپریکاردیال ،ضایعات بوالر یه و یا کیست های هوائی بزرگ و متعدد:
الف) با اختالل متوس یا بیشتر عملکرد تنفسی ۱ (FEVکمتر از  ۵۰درصد یا  FVCکمتر از  ۴۰درصد پایه) :معاف دائم
ب) با اختالل عملکرد خفیف و یا بدون اختالل عملکرد تنفسی :معاف از خدمات رزمی
بند  -۱۷سکلهای ریوی (ناشی از آبسه و …)
الف) با اختالل متوس یا بیشتر عملکرد تنفسی  (FVCکمتر از  ۴۰درصد پایه) :معاف دائم
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ب) با اختالل خفیف عملکرد و یا بدون اختالل عملکرد تنفسی :معاف از خدمات رزمی
بند  -۱۸برونشکتاری با درگیری حداقل دو لوب :معاف دائم
بند  -۱۹سیستیک فیبروزیس  (CF):معاف دائم
بند  -۲۰برونشیت مزمن همراه با اختالل عملکرد تنفسی متوس و یا بیشتر ۱ (FEVکمتر از  ۵۰درصد ):معاف دائم
بند  -۲۱آسم به شرط اثبات کلینیکی و پاراکلینیکی و داشتن سوابق درمانی بالینی ۱ (FEVکمتر از  ۵۰درصد):
الف) با اختالل عملکرد تنفسی متوس و یا بیشتر :معاف دائم
ب) در نوع خفیف و آلرژیهای تنفسی :معاف از خدمات رزمی
بند  -۲۲اجسام خارجی ریه .برونش و مدیاستن که عارضه ریوی ایجاد کرده و باعث اختالل متوس و یها بیشهتر در عملکهرد ریهه
شده باشد و یا شرائین بزرگ را به مخاطره بیندازد به شرط اثبات در بیمارستانهای نظامی یا دانشگاهی :معاف دائم
بند  -۲۳سابقه اعمال جراحی قفسه سینه اعم از برداشتن دو و یا بیش از دو دنده یا توراکوپالستی یا رزکسیون حداقل یهک لهوب
ریه یا دکور تیکاسیون ریه :معاف دائم
تبصره – تروماهای غیرنافذ ریه که باعث پارگی و کونتوزیون ریه شده باشد و بدون عمل جراحهی بهبهود یافتهه و اخهتالل عملکهرد
تنفسی نیز ایجاد نکرده باشد :معاف از خدمات رزمی
بند  -۲۴تنگی های تراشه با برونشها که ایجاد اختالل عملکهرد تنفسهی متوسه و یها بیشهتر نمهوده باشهد (بها تأییهد یافتهه ههای
اسپیرومتری) :معاف دائم
بند  -۲۵مدیاستنیتهای مزمن :معاف دائم
بند  -۲۶پیوند ریه :معاف دائم
بند  -۲۷هیپرتانسیون پولمونر اولیه در هر مرحله :معاف دائم
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بند  -۲۸مشمولین پزشک که از سالمتی کامل در خصوص هر یک از بیماریهای فوق برخهوردار نباشهند (بیمهاری آنهان در حهد
معافیت دائم باشد) لیکن قادر به طبابت در نیروهای مسلح باشند :معاف از خدمات سنگین
بند  -۲۹سایر بیماریها:
الف) سایر بیماریهای موضوع این بخش که منطبق با دسته دوم ماده  ۲آییننامه می باشند :معاف از خدمات رزمی
ب) سایر بیماریهای موضوع این بخش که منطبق با دسته سوم ماده  ۲آییننامه می باشند :شش ماه معاف موقت
ج) سایر بیماریهای موضوع این بخش که منطبق با دسته چهارم ماده  ۲آییننامه می باشند :معاف دائم
بخش هشمت :بامیریهای استخوان (اروتپدی)

بند  -۱انحرافات ستون فقرات مادرزادی یا اکتسابی:
الف) کیفوزتوراسبک باالی  ۷۰درجه و کیفوزتوراکو لومبار باالی  ۳۰درجه :معاف دائم
ب) کیفوزتوراسبک بین  ۵۰ – ۷۰درجه :معاف از خدمات رزمی
ج) کیفوزتوراکو لومبار بین  ۱۰ – ۳۰درجه :معاف از خدمات رزمی
د) اسکولیوز بیش از  ۳۰درجه :معاف دائم
هه) اسکولیوز بین  ۲۰- ۳۰درجه :معاف از خدمات رزمی
تبصره برای دارندگان مدارک کارشناسی و باالتر اسکولیوز بین  ۲۰تا  ۴۵درجه :معاف از خدمات رزمی
بند  -۲شکستگی های قدیمی حفره کوتیل(استابولوم) چنانچه با تغییر شکل حفره و با عارضه مفصلی همراه باشد :معاف دائم
ّ
بند  -۳نکروز آواسکوالر سر استخوان ران بهر علت :معاف دائم
بند  -۴شکستگی های لگن:
الف) نوع مالگین :معاف دائم
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ب) نوع  Open Book:معاف از خدمات رزمی
بند  -۵بیماری شوئرمان :معاف از خدمات رزمی
بند  -۶استوومیلیت:
الف ) نوع حاد :شش ماه معاف موقت
ب) عفونتهائی که علیرغم  ۶ماه درمان بهبود نیافته یا منجر به تغییر شکل استخوان همراه با اختالل عملکرد شده باشد :معهاف
دائم
بند  -۷تومورهای خوش خیم استخوانی:
الف) همراه با ایجاد اختالل مشهود در کار عضو به شرطی که با عمل جراحی بهبودی حاصل نشود :معاف دائم
ب) داخل استخوانی در استخوانهای فمور ،تیبیا ،کالکانووس ،تالوس ،اسکافوئید ،هومروس ،رادیوس و اولنا با قطهر بیشهتر از ۳
 ۱/قطر استخوان :معاف دائم
ج) داخل استخوانی کمتر از  ۱/ ۳قطر استخوان :معاف از خدمات رزمی
بند  -۸کیستهای استخوانی:
الف) کیستهای بزرگ با خطر شکستگی یا با اندازه بیش از  ۱/ ۳قطر استخوان یا کیستهای کوچک متعدد (بیش از سه عدد) بها
عارضه (در استخوانهای فمور ،تیبیا ،کالکانووس ،تالوس ،اسکافوئید ،هومروس ،رادیوس و اولنا ) :معاف دائم
ب) کیستهای کوچک و بدون عارضه :معاف از خدمات رزمی
بند  -۹شکستگی های استخوانهای بلند:
الف) شکستگی هائی که بعد از ۹ماه جوش نخورده باشد و مفصل کاذب ایجاد کرده باشد و یا در وضع نامناسب جهوش خهورده و
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
خدمات رزمی
ج) شکستگیهای جوش نخورده بدون نصب پیچ و پالک و کونچر که کمتر از  ۶ماه از تاریخ شکستگی گذشته باشد :معاف موقت
(به مدت حداکثر  ۹ماه از تاریخ شکستگی )
بند  -۱۰شکستگی های استخوانی غیر از استخوانهای بند:۹
الف) بعد از ۹ماه جوش نخورده و با عمل جراحی نیز بهبود نیافته باشد همراه با اختالل عملکرد :معاف دائم
ب) جوش نخورده باشد (کمتر از  ۹ماه ) :معاف موقت (به مدت حداکثر  ۹ماه از تاریخ شکستگی )
بند  -۱۱قطع یا فقدان یکی از اندامها :معاف دائم
بند  -۱۲کوتاهی پا :
الف ) کوتاهی بیش از  ۳سانتی متر (به استناد اسکنوگرام) :معاف دائم
تبصره برای دارندگان مدارک کارشناسی کوتاهی بیش از  ۵سانتی متر :معاف دائم
ب ) کوتاهی از  ۱تا مساوی  ۳سانتی متر :معاف از خدمات رزمی
تبصره – برای دارندگان مدارک کارشناسی کوتاهی از  ۱تا مساوی  ۵سانتی متر :معاف از خدمات رزمی
بند  -۱۳سینوویال کندروماتوزیس مفاصل بزرگ همراه با اختالل عملی :معاف دائم
بند  -۱۴انکیلوز مفاصل بزرگ (هانش ،زانو ،آرنج ،شانه ،مچ پا ،مچ دست) :معاف دائم
بند  -۱۵محدودیت حرکات مفاصل (غیر قابل درمان و پایدار) :
الف ) در مورد مفاصل هانش ،زانو و شانه ( محدودیت بیش از  ۱/ ۴محدوده طبیعی حرکت مفصل مربوطه) :معاف دائم
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تبصره – برای دارندگان مدارک کارشناسی و باالتر محدودیت بین  ۱/ ۴تا  ۱/ ۲محدوده طبیعی حرکت مفصل در انهدام فوقهانی:
معاف از خدمات رزمی
ب ) محدودیت حرکات سایر مفاصل بزرگ (مچ دست ،مچ پا ،آرنج) در صورتی که بیش از نیمی از حرکات ،محهدود شهده باشهد:
معاف دائم
ج ) در موارد خفیف تر همراه با اختالل عملکرد :معاف از خدمات رزمی
بند  -۱۶در رفتگی مکرر و یا قدیمی و مادرزادی مفاصل بزرگ عمل کرده یا نکرده (بدون عارضه) :معاف از خدمات رزمی
تبصره – در صورتیکه در حین خدمت بیش از دو نوبت در رفتگی به فاصله بیش از دو ماه ایجاد شود :معاف دائم
بند  -۱۷شلی لیگامانهای زانو و مچ پا و در رفتگی عادتی مفاصل که مانع تمرینات نظامی باشد :معاف از خدمات رزمی
بند  -۱۸سندرم ایسکمیک ولکمن:
الف) در موارد شدید :معاف دائم
ب) در موارد خفیف :معاف از خدمات رزمی
بند  -۱۹فقدان کامل شست( از مفصل ) M.C.Pو یا فقدان ارزش کاری آن در یک دست :معاف دائم
تبصره برای دارندگان مدارک کارشناسی و باالتر :معاف از خدمات رزمی
بند  -۲۰فقدان انگشتان دست :
الف ) سه انگشت و یا بیشتر در یک دست :معاف دائم
تبصره – برای دارندگان مدارک کارشناسی و باالتر ،بیش از سه انگشت و یا انگشت شست بهمراه دو انگشت در یک دست :معاف
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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بند  -۲۱عوارضی که مانع بازشدن و یا تا شدن انگشتان دست شود مانند سند اکتیلی و … (غیر قابل درمان) :
الف ) در بیش از دو انگشت (مرکب) :معاف دائم
تبصره برای دارندگان مدارک کارشناسی و باالتر  ۳انگشت و باالتر :معاف دائم
ب ) در دو انگشت (ساده) :معاف از خدمات رزمی
بند  -۲۲کوتاهی اندام فوقانی در مقایسه با یکدیگر :
الف ) در صورتیکه بیش از  ۵سانتیمتر باشد :معاف دائم
تبصره برای دارندگان مدارک کارشناسی و باالتر کوتاهی بیش از  ۷سانتی متر :معاف دائم
ب ) بین  ۲ -۵سانتیمتر برای مشمولین تا فوق دیهپلم و  ۲ -۷سهانتیمتر بهرای دارنهدگان مهدارک کارشناسهی و بهاالتر :معهاف از
خدمات رزمی
بند  -۲۳سینوستوزاستخوانهای ساعد :
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
بند  -۲۴کوبیتوس واروس و والگوس :
الف ) همراه با اختالل عملکرد یا ضایعه عصبی یکطرفه یا دوطرفه :معاف دائم
تبصره اختالل عملکرد یک طرفه برای دارندگان مدارک کارشناسی و باالتر :معاف از خدمات رزمی
ب ) بیش از  ۱۰درجه انحراف :معاف از خدمات رزمی
بند  -۲۵کوکساپالنا ،کوکساوارا ،کوکسا ماگنا ،کوکسا والگا:
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الف) با گرفتاری بیش از  ۳۰%از سراستخوان فمور و یا بیش از  ۳۰درجه تغییر از محور طبیعی :معاف دائم
ب) با گرفتاری بین  ۲۰تا  ۳۰درجه :معاف از خدمات رزمی
بند  -۲۶پارگی منیسک :
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
بند  -۲۷پارگی شدید و کامل رباطهای جانبی و متقاطع زانوی یک پا که باعث ناپایداری مفصل گردد :
الف ) در مواردی که چند رباط (بیش از دو رباط) پاره شده باشد :معاف دائم
ب ) در موارد پارگی رباط  ACLو  PCL:معاف دائم
ج ) در موارد پارگی رباط  ACLیا  PCLبهمراه یکی از رباطهای جانبی :معاف دائم
تبصره برای دارندگان مدارک کارشناسی و باالتر :معاف از خدمات رزمی
د ) پارگی  ACLیا  PCLدو طرفه :معاف دائم
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
بند  -۲۸ژنووالگوم ،ژنوواروم :
الف ) در موارد شدید (فاصله بین دو قوزک یا دو کوندیل فمور بیش از  ۱۲سانتی متر) :معاف دائم
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تبصره برای دارندگان مدارک کارشناسی و باالتر بیش از  ۱۴سانتی متر :معاف دائم
ب ) در موارد خفیف (فاصله بین دو قوزک یا دو کوندیل فمور بین ): ۵- ۱۲ cmمعاف از خدمات رزمی
تبصره برای دارندگان مدارک کارشناسی و باالتر فاصله : ۵- ۱۴ cmمعاف از خدمات رزمی
ج ) همراه با چرخش تیبیا با فاصله مساوی و بیش از  ۱۰سانتی متر :معاف دائم
تبصره برای دارندگان مدارک کارشناسی و باالتر با فاصله بیش از  ۱۲سانتی متر :معاف دائم
بند  -۲۹ژنوراکورواتوم:
الف) بیش از  ۱۵درجه :معاف دائم
ب) کمتر از  ۱۵درجه :معاف از خدمات رزمی
بند  -۳۰صافی کامل کف یک یا هر دو پا :
الف ) در انواع سخت بهمراه دفورمیتی مچ پا مانند  (Hill Valgus):معاف دائم
تبصره – برای دارندگان مدارک کارشناسی و باالتر :معاف از خدمات رزمی
ب ) صافی کامل کف یک یا هر دو پا در انواع  (Rigidیا ) Flexibleبدون عارضه و دفورمیتی :معاف از خدمات رزمی
بند  -۳۱پارگی بهبود نیافته تاندون آشیل :معاف دائم
بند  -۳۲کوتاهی تاندون آشیل توأم با اختالل در نشستن و محدودیت حرکتی مچ پا :معاف دائم
تبصره کوتاهی تاندون آشیل توأم با اختالل در نشستن و محدودیت حرکتی مهچ پها بهرای دارنهدگان مهدارک کارشناسهی و بهاالتر:
معاف از خدمات رزمی
بند  -۳۳تغییر شکل اکتسابی یا مادر زادی استخوانهای تارس و متاتارس (هالوس و الگوس) :معاف از خدمات رزمی
بند  -۳۴قطع انگشتان پا :
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الف ) قطع سه انگشت کامل از یک پا و یا قطع شست در هر دو پا :معاف دائم
تبصره – در صورتیکه قطع سه انگشت بغیر از انگشت شست باشد برای دارنهدگان مهدرک کارشناسهی و بهاالتر :معهاف از خهدمات
رزمی
ب ) قطع چهار انگشت در پاها :معاف دائم
تبصره برای دارندگان مدارک کارشناسی و باالتر :معاف از خدمات رزمی
ج ) قطع شست در یک پا :معاف از خدمات رزمی
بند  -۳۵اکی نیسم  Foot drop:معاف دائم
بند  -۳۶دفورمیتی های مفصل مچ پا:
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
بند  -۳۷بیماریها ی اسکلتی استخوانی نظیر استووژنس ایمپرفکتا ،آرتروگریپوزیس ،سکلهای شدید ناشی از CPو پولیو و انهدام
کامل پاشنه (نکروز استخوان تالوس) :معاف دائم
بند  -۳۸استووکوندریت دیسکانت زانو ،هیپ و مچ پا:
الف) درجه  ۳و بیشتر :معاف دائم
ب) کمتر از درجه  :۳معاف از خدمات رزمی
بند  – ۳۹بیماریهای جوش نخوردگی اسکافوئیدوکن باخ پس از  ۹ماه از زمان تشهخیص و درمهان همهراه بها اخهتالل عملکهرد:
معاف دائم
تبصره برای دارندگان مدارک کارشناسی و باالتر :معاف از خدمات رزمی
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بند  -۴۰تمام فالیهای پدبکوله عضالنی ،آزاد:
الف) اگر نقص عضو یا اختالل عملکرد ایجاد کرده باشد .معاف دائم
ب) سایر موارد بدون عارضه :معاف از خدمات رزمی
بند  -۴۱پاچنبری(Club Foot):
الف) در صورتیکه ایجاد عارضه دفورمیتی نموده باشد که مانع انجام تمرینات یا پوشیدن پوتین باشد :معاف دائم
ب) در غیر از موارد فوق :معاف از خدمات رزمی
بند  -۴۲وجود جسم خارجی در مفاصل بزرگ:
الف) در صورتیکه با اختالل عملی واضح همراه باشد :معاف دائم
ب) بدون ایجاد اختالل عملی :معاف از خدمات رزمی
بند  -۴۳خارج کردن پاتال (پاتلکتومی):
الف ) توتال یک طرفه یا دو طرفه :معاف دائم
تبصره – برای دارندگان مدارک کارشناسی و باالتر یک طرفه :معاف از خدمات رزمی
ب ) پارسیل همراه با اختالل عملکرد :معاف دائم
ج ) پارسیل بدون اختالل عملکرد :معاف از خدمات رزمی
بند  -۴۴کندروماالسی پاتال واسکوداشالتر :معاف از خدمات رزمی
بند  -۴۵آسیبهای عروق اندامها:
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
بند  -۴۶مشمولین پزشک که از سالمتی کامل درخصوص هر یک از بیماریهای فوق برخهوردار نباشهند (بیمهاری آنهان در حهد
معافیت دائم باشد) لیکن قادر به طبابت در نیروهای مسلح باشند :معاف از خدمات سنگین
بند  -۴۷سایر بیماریها:
الف) سایر بیماریهای موضوع این بخش که منطبق با دسته دوم ماده  ۲آییننامه می باشند :معاف از خدمات رزمی
ب) سایر بیماریهای موضوع این بخش که منطبق با دسته سوم ماده  ۲آییننامه می باشند :شش ماه معاف موقت
ج) سایر بیماریهای موضوع این بخش که منطبق با دسته چهارم ماده  ۲آییننامه می باشند :معاف دائم
بخش مهن :بامیریهای دستگاه گوارش و جراحی عمویم

بند  -۱ازوفاژیتها:
الف) ازوفاژیت شدید (مراحل  ۳و  )۴که منجر به مری بارت شده و یا دیسپالزی (با گزارش پاتولوژی) داده و یا اولسری که ایجهاد
عوارض ناتوان کننده کرده باشد (مانند تنگی مری) :معاف دائم
ب) ازوفاژیت در مراحل یک و دو :معاف از خدمات رزمی
بند  -۲اشاالزی:
الف) عمل نشده و عمل شده ای که بعد از عمل عود کرده یا عارضه دار شده باشد :معاف دائم
ب) عمل شده بدون عارضه :معاف از خدمات رزمی
بند  -۳واریسهای مری به هر علت و با هر درجه :معاف دائم
بند  -۴دیورتیکولهای مری ،معده ،اثنی عشر و دیور تیکولوژ (عارضه دار و غیر قابل عمل) :معاف دائم
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بند  -۵هرگونه زخم دستگاه گوارش که با آندوسکوپی یا کولونوسکوپی در مراکز درمانی نیروهای مسلح و یا دانشگاهی اثبات شده
باشد:
الف) در موارد عارضه دار (سوراخ شدگی یا خونریزی یا… :).معاف دائم
ب) بدون عارضه :معاف از خدمات رزمی
بند  -۶هرگونه اعمال جراحی روی کبد ،کیسه صفرا ،مجاری صفراوی ،پانکراس و طحال:
الف) همراه با عارضه مزمن غیر قابل عالج و ناتوان کننده :معاف دائم
ب) بدون عارضه :معاف از خدمات رزمی
بند  -۷تومورها و کیستهای (مادرزادی یا اکتسابی):
الف) بدخیم دستگاه گوارش (کبد ،پانکراس ،طحال) عمل شده یا عمل نشده :معاف دائم
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
بند  -۸آسیت به هر علت :معاف دائم
بند  -۹بیماریهای متابولیک که منجر به آسیب کبدی شده باشد :معاف دائم
بند  -۱۰هپاتومگالی شدید به هر علت (بشرطی که اندازه کبد از خ وس ترقوه در سونوگرافی باالتر از  ۱۵سانتی متر باشد و یها
 ۵سانتی متر در زیر دنده لمس گردد):معاف دائم
بند  – ۱۱پورتال هایپرتانسیون به هر علت ،فیبروز و سیروز کبدی :معاف دائم
بند  -۱۲آبسه های چرکی و آمیبی کبد:
الف) حاد :شش ماه معاف موقت
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ب) عمل شده با عارضه :معاف دائم
ج) عمل شده بدون عارضه :معاف از خدمات رزمی
بند  -۱۳همانژیوم کبدی:
الف) با اندازه مساوی یا بیشتر از  ۵سانتی متر :معاف دائم
ب) با اندازه کمتر از  ۵سانتی متر :معاف از خدمات رزمی
بند  -۱۴بیماری کر بگلرنجار ،کلستاز دوبین جانسون و روتور :معاف دائم
تبصره – برای دارندگان مدارک کارشناسی و باالتر :معاف از خدمات رزمی
بند  -۱۵بیماری ژیلبرت :معاف از خدمات رزمی
بند  -۱۶بیماریها ی مادرزادی ،اکتسابی و یا سنگهای کیسه صفرا و مجاری صفراوی ناشی از اختالالت خونی پایه :معاف دائم
بند  -۱۷اسیلنومگالی قابل لمس ( ۱۶سانتی متر و بیشتر با تأیید سونوگرافی در مراکز نظامی یا دانشگاهی) :معاف دائم
بند  – ۱۸اسپلنکتومی با فقدان مادرزادی طحال :معاف دائم
تبصره برای دارندگان مدارک کارشناسی و باالتر :معاف از خدمات رزمی
بند  -۱۹پانکراتیت:
الف) حاد :شش ماه معاف موقت
ب) مزمن با عارضه :معاف دائم
بند  -۲۰سنگهای پانکراس و فیستول پانکراس :معاف دائم
بند  -۲۱سندرمهای سوء جذب (مانند بیماری سلیاک ،اسپروی تروپیکال ،بیماری ویپل) لنف آنژکتازی عروق روده :معاف دائم
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بند  -۲۲کلیه بیماریهای التهابی دستگاه گوارش ) (IBDبه ثبوت رسیده مانند کرون ،کولیت اولسرو و … ( با تأیید پهاتولوژی):
معاف دائم
بند  -۲۳پریتونیتهای مزمن ک ه باعث اختالل در کار احشاء( چسبندگی یا انسداد مکرر پارسیل روده) شده باشد (اعهم از سهلی یها
قارچی) :معاف دائم
بند  -۲۴سندرمهای پولیپوزیس :معاف دائم
بند  -۲۵تنگی های کولون ،رکتوم و مقعد بهرعلت (عمل شده یا نشده) :معاف دائم
بند  -۲۶هیرشپرون :
الف) ثابت شده :معاف دائم
ب) نوع  urtlashort:معاف از خدمات رزمی
بند  -۲۷پروالپس:
الف) حقیقی رکتوم :معاف دائم
ب) سایر انواع پروالپس ها :معاف از خدمات رزمی
بند  -۲۸بی اختیاری مدفوع مادرزادی و اکتسابی (با تأیید کلینیک و پاراکلینیک) :معاف دائم
بند  -۲۹هرگونه فتق خارجی نواحی اینگوئینال ،فمورال ،و جدار شکم:
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
بند  -۳۰انواع فتقهای دیافراگماتیک (عمل شده و عمل نشده) گرید  ۳به باال:
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الف) با اختالل عملکرد گوارشی یا تنفسی :معاف دائم
ب) بدون اختالل عملکرد گوارشی یا تنفسی :معاف از خدمات رزمی
بند  -۳۱فیستولهای مقعدی غیرقابل درمان :معاف دائم
بند  -۳۲سینوس نافی با ارتباط به روده یا مثانه اثبات شده عمل نشده :معاف از خدمات رزمی
بند  -۳۳سینوس ییلونیدال:
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
بند  -۳۴بواسیرها:
الف) بواسیرهای داخلی و خارجی با درجه  ۲و :۳معاف از خدمات رزمی
ب) بواسیرهای داخلی و خارجی با درجه بیش از  ۳با عود بیش از دوبار پس از عمل جراحی و عارضه دار :معاف دائم
بند  -۳۵واریس ها
الف) شدید همراه با اختالل عملکرد و عوارض شدید :معاف دائم
ب) خفیف و متوس  :معاف از خدمات رزمی
بند  -۳۶هرگونه ا عمال جراحی روی دستگاه گوارش که همراه با اختالالت گوارشی بوده و منجهر بهه برداشهتن قسهمتی از عضهو
(بجز آپاندیس) و یا اناستوموز شده و یا چسبندگی وسیع ایجاد کرده باشد :معاف دائم
بند  -۳۷تومورهای عروق لنفاوی ،لنف آدنوم ،لنف ادم مزمن و الفانتیازیس که الاقل یکی از اندامها را فهرا گرفتهه باشهد :معهاف
دائم
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بند  -۳۸تومورهای خلف صفاقی:
الف) بدخیم :معاف دائم
ب) خوش خیم حجیم با عارضه:معاف دائم
ج) خوش خیم بدون عارضه :معاف از خدمات رزمی
بند  -۳۹مشمولین پزشک که از سالمتی کامل در خصوص هر یک از بیماریهای فوق برخوردار نباشهند (بیمهاری آنهان در حهد
معافیت دائم باشد) لیکن قادر به طبابت در نیروهای مسلح باشند :معاف از خدمات سنگین
بند  -۴۰سایر بیماریها:
الف) سایر بیماریهای موضوع این بخش که منطبق با دسته دوم ماده  ۲آییننامه می باشند :معاف از خدمات رزمی
ب) سایر بیماریهای موضوع این بخش که منطبق با دسته سوم ماده  ۲آییننامه می باشند :شش ماه معاف موقت
ج) سایر بیماریهای موضوع این بخش که منطبق با دسته چهارم ماده  ۲آییننامه می باشند :معاف دائم
بخش دمه :بامیریهای خون و انکولوژی (بد خیمی ها)

بند  -۱کم خونی مگالوبالستیک:
الف) مقام به درمان :معاف دائم
ب) موارد قابل درمان دارویی :معاف از خدمات رزمی
بند  -۲اختالالت ساختمانی ارثی گلبول قرمز:
الف) اوالوسیتوزیز بیش از  ۴۰درصد :معاف دائم
ب) – ˂۴۰لوالوسیتوزیز˂  :۱۵معاف از خدمات رزمی
بند  -۳کم خونی های مزمن مادرزادی:
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الف ) در موارد هموگلوبین زیر  :۹معاف دائم
تبصره – برای دارندگان مدارک کارشناسی و باالتر هموکلوبین زیر  :۸معاف دائم
ب ) > ۱۲هموگلوبین = > :۹معاف از خدمات رزمی
تبصره برای دارندگان مدارک کارشناسی و باالتر هموکلوبین > ۱۲هموگلوبین = > :۸معاف از خدمات رزمی
بند  -۴کم خونی های اکتسابی با هموگلوبین زیر  :۱۰شش ماه معاف موقت
بند  -۵پلی گلبولی اولیه (پلی سیتمی اولیه) و ترومبوسیتوز اولیه :معاف دائم
بند  -۶اختالالت پالکتی.
الف) اختالالت پالکتی با تعداد کمتر از  ۷۵۰۰۰بهمراه عالئم :معاف دائم
ب) اختالالت کیفی پالگتی به شرط بروز عالئم بالینی شهامل خهونریزی پوسهتی مخهاطی بها تأییهد مراکهز تخصصهی نظهامی یها
دانشگاهی معتبر :معاف دائم
ج) اختالالت کمی و کیفی پالگتی در موارد خفیف تر از موارد فوق :معاف از خدمات رزمی
ّ
بند  -۷بدخیمی های خون و دستگاه لنفاوی بطور کلی :معاف دائم
بند  -۸اختالالت خونی ارثی و اکتسابی با منشأ ایمونولوژیک در صورت داشتن عالئم بالینی با تأیید مراکهز تخصصهی نظهامی یها
دانشگاهی معتبر :معاف دائم
بند  -۹آگراتولوسیتوز :معاف دائم
تبصره آگرانولوسیتوزهای ناشی از مصرف دارو :شش ماه معاف موقت
بند  -۱۰تاالسمی ماژور ،تاالسمی اینترمدیت و سندرمهای سیکل سل (بجز سیکل تریت  (trait):معاف دائم
بند  -۱۱هیپراسیلینیسیم :معاف دائم
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بند  -۱۲بیماری فاوبسم و با اختالالت آنزیمی گلبول قرمز :معاف از خدمات رزمی
بند  -۱۳آپالزی و یا هیپوپالری مغز استخوان با هموگلوبین زیر  ۱۰یا پالکت زیر صد هزار و یا شمارش مطلق نوتروتیل زیر ۱۲۰۰
و یا آنکه به درمان دارویی مقاوم باشد :معاف دائم
بند  -۱۴تومورهای بدخیم از هر نوع و در هر عضو که باشد ولو اینکه درمان شده باشد :معاف دائم
بند  -۱۵تومورهای خوش خیم چنانچه سبب اختالل مشهود در کار عضو یا بصورت عود کننده و یا با کراهت منظر همراه باشد:
معاف دائم
بند  -۱۶مشمولین پزشک که از سالمتی کامل در خصوص هر یک از بیماریهای فوق برخوردار نباشهند (بیمهاری آنهان در حهد
معافیت دائم باشد) لیکن قادر به طبابت در نیروهای مسلح باشند :معاف از خدمات سنگین
بند  -۱۷سایر بیماریها:
الف) سایر بیماریهای موضوع این بخش که منطبق با دسته دوم ماده  ۲آیین نامه می باشند :معاف از خدمات رزمی
ب) سایر بیماریهای موضوع این بخش که منطبق با دسته سوم ماده  ۲آیین نامه می باشند :شش ماه معاف موقت
ج) سایر بیماریهای موضوع این بخش که منطبق با دسته چهارم ماده  ۲آیین نامه می باشند :معاف دائم
بخش یازدمه :بامیریهای دستگاه ادراری تناسلی

بند  -۱انسداد ادراری به دالیل عضوی یا عفونی یا فونکسیون:
الف) در صورتیکه برطرف کردن انسداد فق با عمل جراحی امکانپذیر بوده و عود کرده باشد :معاف دائم
ب) در سایر موارد :معاف از خدمات رزمی
تبصره موارد مرتب با سنگهای ادراری طبق بند ۴عمل شود .
بند  -۲برگشت ادرار به حالب ها:
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الف) اگر دو طرفه یا یک طرفه مساوی یا بیشتر از درجه  ۳باشد :معاف دائم
ب) یک طرفه و خفیف :معاف از خدمات رزمی
بند  -۳بیماریهای عفونی (میکروبی ،انگلی ،قارچی):
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
پروستات :معاف دائم
ب) ایمدیدیمیت و پروستاتیت مزمن :معاف از خدمات رزمی
بند  -۴سنگهای حالب ،کلیه ،پروستات ،مثانه و نفروکلسینوز:
الف) در صورتیکه هیدرونفروز درجه  ۳ایجاد کرده باشد و با وجود درمان سن  ،هیدرونفروز پایدار باشهد (یکطرفهه یها دو طرفهه ):
معاف دائم
ب) سنگهای شاخ گوزنی عمل نشده عارضه دار :معاف دائم
ج) وجود سنگهای متعدد عالمت دار همراه با هیدرونفروز خفیف :معاف از خدمات رزمی
د) سابقه وجود سنگهای حالب یا کلیه یا مثانه عمل شده بدون عارضه :معاف از خدمات رزمی
هه) چنانچه بیمار با سن

و هیدرونفروز مراجعه نموده و قابل درمان باشد :شش ماه معاف موقت

بند  -۵تومورهای خوش خیم عارضه دار و عود کننده و بدخیم دستگاه ادراری تناسلی عمل شده و عمل نشده :معاف دائم
بند  -۶بیماریها ی رتروپریتوان ،فیبروزرتروپریتوان و کیست های رتروپریتوان همراه با عارضه :معاف دائم
بند  -۷بیماریهای طبی کلیه
الف) سندروم نفرونیک ،گلومرولونفریت مزمن ،پیلونفریت مزمن ،بیماریهای کالژن کلیه ،پروتوین اوری بیش از  ۵۰۰میلی گرم
و نارسائی مزمن کلیه :معاف دائم
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ّ
ب) گلومرولونفریت و پیلونفریت حاد :شش ماه معاف موقت
ج) هماچوری اسانسیل :معاف از خدمات رزمی
بند  -۸هیدرونفروز یا اتساع لگنچه:
الف) درجه  ( ۳یکطرفه یا دوطرفه) در صورتیکه غیرقابل درمان باشد و یا پس از درمان همراه با عارضه باشد :معاف دائم
ب) درجه یک و باالتر (یکطرفه یا دوطرفه) :معاف از خدمات رزمی
بند  -۹نفرکتومی:
الف) یک طرفه :معاف دائم
ب) پارسیل یا پیلوپالستی دوطرفه :معاف دائم
ج) پارسیل یا پیلوپالستی یک طرفه در صورت طبیعی بودن کلیه دیگر :معاف از خدمات رزم
بند  -۱۰کلیه نعل اسبی ،کلیه اکتوپیک داخل لگن ،اکتوبی یک طرفه ( یعنی هر دو کلیه در یک طرف قرار گرفته باشند) :معاف
دائم
تبصره برای دارندگان مدارک کارشناسی و باالتر :معاف از خدمات رزمی
بند  -۱۱بنوز کلیه:
الف) درجه سه :معاف دائم
ب) درجه دو :معاف از خدمات رزمی
بند  )۱۲هیپوپالزی:
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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بند  -۱۳کلیه میان اسفنجی :معاف دائم
بند  -۱۴فیستول سیستم ادراری به دستگاه گوارش یا پوست غیرقابل درمان :معاف دائم
بند  -۱۵نکروزکورتکس یک کلیه:
الف) در صورتی که منجر به نارسائی یا کم کاری یک کلیه شده باشد :معاف دائم
ب) در سایر موارد :معاف از خدمات رزمی
بند  -۱۶پیوند کلیه :معاف دائم
بند  -۱۷بیماریها ی عروقی کلیه مثل :آنوریسم شریان کلیهوی ،انفهارکتوس کلیهه ،ترومیهوز وریهدی کلیهوی ،فیسهتول شهریانی
وریدی ،آنوریسم شریانی وریدی ،تنگی شریان کلیوی :معاف دائم
بند  -۱۸دوبلیکاسیون حالب در صورتیکه هر حالب به طور جداگانه تا مثانه ادامه داشته باشد :معاف دائم
تبصره برای دارندگان مدارک کارشناسی و باالتر :معاف از خدمات رزمی
بند  -۱۹مگااورتر:
الف) دو طرفه شدید بهمراه عالئم :معاف دائم
ب) در غیر از موارد فوق :معاف از خدمات رزمی
بند  -۲۰اورتروسل:
الف) دو طرفه اثبات شده :معاف دائم
ب) یک طرفه :معاف از خدمات رزمی
بند  -۲۱مثانه نوروژنیک اثبات شده در مراکز درمانی نظامی یا دانشگاهی معتبر :معاف دائم
بند  -۲۲سیستکتومی توتال و یا پارسیل :معاف دائم
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بند  -۲۳تنگی گردن مثانه بدون عارضه :معاف از خدمات رزمی
بند  -۲۴از بین رفتن قدرت انقباضی گردن مثانه (بهرعلت) که منجر به بی اختیاری ادرار شود با تأیید مراکز تخصصی نظامی یها
دانشگاهی معتبر :معاف دائم
بند  -۲۵هیپوسپادیازتنه آلت و میان دو راه (بجز هیپوسپادیاز گالندوالر) :معاف دائم
تبصره برای دارندگان مدارک کارشناسی و باالتر :معاف از خدمات رزمی
بند  -۲۶اپیسپادیاز :معاف دائم
تبصره – برای دارندگان مدارک کارشناسی و باالتر :معاف از خدمات رزمی
بند  :۲۷انواع فیستولهای مجرا به تنه آلت ،رکتوم و پرینه و اسکروتوم :معاف دائم
بند  -۲۸تنگی مجرا:
الف) در صورتیکه نیاز به عمل جراحی داشته باشد و یا جهت تخلیه ادراری نیاز به سهوندگذاری مهداوم و یها مکهرر ) (CICداشهته
باشد :معاف دائم
ب) در سایر موارد :معاف از خدمات رزمی
بند  -۲۹هیدروسل (بیضه ،طناب منوی) و کیستهای طناب منوی.
الف) در صورت عود بعد از عمل جراحی :معاف دائم
ب) سایر موارد :معاف از خدمات رزمی
ج) نوع حجیم جهت انجام عمل جراحی :شش ماه معاف موقت
بند  -۳۰واریکوسل یکطرفه یا دو طرفه:
الف) در صورتیکه نیاز به عمل جراحی داشته باشد (جهت عمل جراحی) :شش ماه معاف موقت
73

telegram.me/ekhtebar

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

ب) در صورتیکه بعد از عمل عود نماید و درجه  ۳و باالتر باشد:معاف دائم
ج) فق در مشمولین قبل از اعزام ،عمل نشده در هر درجه ای و نیز عمل شده بدون عارضه :معاف از خدمات رزمی
بند  -۳۱بیضه:
الف) اکتوپی و بافقدان بیضه و آتروفی شدید دوطرفه :معاف دائم
ب) آتروفی ،اکتوپی یا فقدان بیضه یکطرفه :معاف از خدمات رزمی
بند  -۳۲آیی دیدبمکتومی.
الف) دو طرفه :معاف دائم
ب) یک طرفه :معاف از خدمات رزمی
بند  -۳۳شب ادراری با تأیید بررسیهای پاراکلینیک (تست اورودینامیک و … ).اثبات شده در مراکز درمانی نظامی یا دانشهگاهی
معتبر :معاف از خدمات رزمی
بند  -۳۴تغییر مسیر ادراری با عمل جراحی :معاف دائم
تبصره برای دارندگان مدارک کارشناسی و باالتر :معاف از خدمات رزمی
بند  -۳۵اپیدیدیمیت مزمن :معاف از خدمات رزمی
بند  -۳۶کلیه پلی کیستیک بهمراه عوارض و یا سایر بیماریهای کلیوی :معاف دائم
بند  -۳۷مشمولین پزشک که از سالمتی کامل در خصوص هر یک از بیماریهای فوق برخوردار نباشهند (بیمهاری آنهان در حهد
معافیت دائم باشد) لیکن قادر به طبابت در نیروهای مسلح باشند :معاف از خدمات سنگین
بند  -۳۸سایر بیماریها:
الف) سایر بیماریهای موضوع این بخش که منطبق با دسته دوم ماده  ۲آییننامه می باشند :معاف از خدمات رزمی
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ب) سایر بیماریهای موضوع این بخش که منطبق با دسته سوم ماده  ۲آییننامه می باشند :شش ماه معاف موقت
ج) سایر بیماریهای موضوع این بخش که منطبق با دسته چهارم ماده  ۲آییننامه می باشند :معاف دائم
بخش دوازدمه :بامیریهای فک و دهان و دندان

ّ
بند  -۱ناهنجاریهای استخوانی فک و صورت که موجب اختالل شدید در عمل جویدن یا تکلم و همراه با سوء تغذیه باشد :معاف
دائم
بند  -۲آنکیلوز مفصل تامپور و ماندیبولر یک طرفه و دوطرفه به شرط ثبوت پاراکلینیکی :معاف دائم
ّ
بند  -۳تومورهای خوش خیم در صورتیکه از لحاظ حجم و موقعیت ایجاد اختالل شدید در جویدن و یها در تکلهم نماینهد :معهاف
دائم
بند  -۴کام 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
ایجاد کرده باشد :معاف دائم
بند  -۵استوومیلیتهای استخوانهای فک که بعد از درمان منجر به ناهنجاری مشهود استخوانهای فک و صهورت شهوند :معهاف
دائم
بند  -۶ناهنجاریهای زبان مانند انکیلوگلوسی ،آتروفی و هیپرتروفی زبان ،شکاف برداشتن و یها دوقطعهه شهدن زبهان کهه موجهب
اختالل شدید در جویدن و تکلم و یا بلع شود :معاف دائم
بند  -۷کلیه تومورهای بدخیم فک و دهان :معاف دائم
بند  -۸ناهنجاریهای اسکلتی و استخوانی و عضالنی فک و صورت مثل اسپاسم همی فاشیال و میکروزومی و … که سبب عدم
تقارن صورت و کراهت منظر شده باشد :معاف دائم
بند  -۹مشمولین پزشک که از سالمتی کامل درخصوص هر یهک از بیماریههای فهوق برخهوردار نباشهند (بیمهاری آنهان در حهد
معافیت دائم باشد) لیکن قادر به طبابت در نیروهای مسلح باشند :معاف از خدمات سنگین
بند  -۱۰سایر بیماریها:
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الف) سایر بیماریهای موضوع این بخش که منطبق با دسته دوم ماده  ۲آییننامه می باشند :معاف از خدمات رزمی
ب) سایر بیماریهای موضوع این بخش که منطبق با دسته سوم ماده  ۲آییننامه می باشند :شش ماه معاف موقت
ج) سایر بیماریهای موضوع این بخش که منطبق با دسته چهارم ماده  ۲آییننامه می باشند :معاف دائم
بخش سیزدمه :بامیریهای چشم و عوارض یبنائی

بند  -۱هیپرمتروپی با سیکلوپلژی کامل:
(هیپرمتروپی با سیکلوپلژی کامل که در صورت همراه بودن با آستیگماتیسم ،با عالمت منفی منظور شود ولی محاسبه نگردد).
الف ) هیپرمتروپی بیش از  ۶دیوپتر یک چشم :معاف دائم
تبصره برای دارندگان مدارک کارشناسی و باالتر هیپرمتروپی بیش از  ۸دیوپتر یک چشم :معاف دائم
ب ) هیپرمتروپی از  ۳تا  ۶دیوپتر هر یک از چشمها :معاف از خدمات رزمی
تبصره برای دارندگان مدارک کارشناسی و باالتر هیپرمتروپی از ۳تا  ۸دیوپتر هر یک از چشمها :معاف از خدمات رزمی
بند  -۲میوپی با سیکلوپلژی گامل:
(میوپی با سیکلوپلژی کامل که در صورت همراه بودن با آستیگماتیسم با عالمت مثبت منظور شود ولی محاسبه نگردد).
الف ) میوپی بیش از  ۶دیوپتر یک چشم :معاف دائم
تبصره برای دارندگان مدارک کارشناسی و باالتر میوپی بیش از  ۸دیوپتر یک چشم :معاف دائم
ب ) میوپی از  ۳تا  ۶دیوپتر هر یک از چشمها :معاف از خدمات رزمی
تبصره برای دارندگان مدارک کارشناسی و باالتر میوپی از  ۳تا  ۸دیوپتر هر یک از چشمها :معاف از خدمات رزمی
بند  -۳آستیگماتیسم ساده ،مرکب یا مخلوط با سیکلوپلژی کامل:
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(در آستیگماتیسم ساده ،یا مرکب یا مخلوط میزان آستیگماتیسم بایستی بیش از اسفر باشد)
الف ) مجموع دیوپتر آستیگمات ساده ،مرکب یا مخلوط باالی  ۵دیوپتر یک چشم :معاف دائم
تبصره برای دارندگان مدارک کارشناسی و باالتر مجموع دیوپتر آستیگمات ساده ،مرکب یا مخلهوط بهاالی ۷دیهوپتر یهک چشهم:
معاف دائم
ب ) آستیگماتیسم ساده ،مرکب یا مخلوط از  ۳تا  ۵دیوپتر هر یک از چشمها :معاف از خدمات رزمی
تبصره برای دارندگان مدارک کارشناسی و باالتر آستیگماتیسم ساده ،مرکب یا مخلوط از ۳تا  ۷دیوپتر هر یک از چشمها :معاف از
خدمات رزمی
ً
بند  -۴فقدان یک چشم یا آنکه یک چشم عمال و یا در اثر بیماریهای غیرقابهل عهالج فاقهد بینهائی ( دیهد کمتهر از  ۱/ ۱۰و یها
میدان بینایی کمتر از  ۱۰درجه) باشد :معاف دائم
بند  -۵اورام ملتحمه فصلی شدید :معاف از خدمات رزمی
بند  -۶بیماریها ی ملتحمه و پلک از قبیل سیمبلفارون ،گزروزیس ،آنتروپیون و اکتروپیون:
الف) در دو چشم :معاف دائم
ب) در یک چشم :معاف از خدمات رزمی
بند  -۷ناخنک پیشرفته که تا مرکز قرنیه پیشرفت نموده باشد و با چشم غیر مسلح دیده شود:
الف ) در دو چشم با اختالل در میدان بینایی :معاف دائم
تبصره دارندگان مدارک کارشناسی و باالتر :معاف از خدمات رزمی
ب ) در یک چشم :معاف از خدمات رزمی
بند  -۸لک مرکزی قرنیه:
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الف) در صورتیکه وسیع باشد و مرکز قرنیه را اشغال نموده باشد (لک وسیع در موقعی است کهه بهیش از  ۳میلیمتهر مربهع سهطح
قرنیه را پوشانیده باشد) :معاف دائم
ب) در موارد خفیف تر :معاف از خدمات رزمی
بند  -۹کراتیت های آنترستیسیل و دیستروفیهای قرنیه یک یا دو چشم با اختالل دردید :معاف دائم
بند  -۱۰کلوبوم مادرزادی مردمک:
الف) همراه با گرفتاری شبکیه (رتین) :معاف دائم
ب) بدون گرفتاری شبکیه (رتین) :معاف از خدمات رزمی
بند  -۱۱ایریدوسیکلیتهای شدید و مزمن یک یا دو چشم که تولید چسبندگیهای وسیع نموده باشد :معاف دائم
بند  -۱۲اکلوزیون و سیکلوزیون کامل مردمک یک یا دو چشم :معاف دائم
بند  -۱۳ایریدکتومی یا ایریدودیالیز وسیع حاصل از حوادث یا اعمال جراحی:
الف) در صورتیکه با کاهش دید و عوارض قرنیه یا عدسی توأم باشد :معاف دائم
ب) در صورتیکه با کاهش دید و عوارض توأم نباشد :معاف از خدمات رزمی
بند  -۱۴کاتاراکت مادرزادی ،ضربه ای ،متابولیک و کاتاراکت عمل شده :معاف دائم
تبصره در صورتیکه بعد از عمل اختالل دید ایجاد نکرده باشد ،برای دارندگان مدارک کارشناسی و باالتر :معاف از خدمات رزمی
بند  -۱۵کدورتهای عدسی که ایجاد اختالل دید در رتینوسکوپی نمی نماید :معاف از خدمات رزمی
بند  -۱۶کدورت شدید زجاجیه یک یا دو چشم به علت بیماریهای زمینه ای یا تروما :معاف دائم
بند  -۱۷کوریورتینیت مرکزی و یا منتشر مزمن یک یا دو چشم :معاف دائم
بند  -۱۸رتینیت پیگمانتوزا یا رتینیتهای غیر پیگمانتوزا یا آلبینیسم :معاف دائم
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بند  -۱۹دژنرسانسهای شبکیه و شب کوری به شرط اثبات توس ERG:
الف) با افت ولتاژ حداقل نصف میزان طبیعی :معاف دائم
ب) کمتر از نصف ولتاژ :معاف از خدمات رزمی
تبصره – در خصوص شب کوری یا کور رنگی برای دارندگان مدارک کارشناسی و باالتر :معاف از خدمات رزمی
بند  -۲۰لوکساسیون کامل یا ناقص عدسی یا لنتیکیونوس و یا فقدان عدسی یک چشم :معاف دائم
ّ
بند  -۲۱انفصال شبکیه عمل شده و یا عمل نشده به هر علت یک یا دو چشم :معاف دائم
بند  -۲۲آمبولی شریان شاخه ای یا مرکزی و یا ترومبوز ورید شاخه ای یا مرکزی و یا هر نوع واسکولیت مزمن یک یها دو چشهم:
معاف دائم
بند  -۲۳بیماریها ی ناحیه ماکوال و عصب باصره از قبیل آتروفی ،هیپوپالزی ،سوختگی ،سوراخ ماکوال ،یا خونریزیههای ناحیهه
ماکوال و اسکارماکوال و آتروفی عصب باصره :معاف دائم
بند  -۲۴میکروفتالمی یا بوفنالمی یک یا دو چشم با اختالل بینایی یا کراهت منظر :معاف دائم
بند  -۲۵اگزوفتالمی های تومورال یا ضربان دار بعلت بیماریهای سیستمیک یا عروقی یک یا دو چشم :معاف دائم
بند  -۲۶فلج کامل یک یا چند عضله چشم در صورتیکه استقرار یافته و دائمی باشد به شرطی که اختالل دید ایجاد کرده باشهد:
الف) در دوچشم :معاف دائم
ب) در یک چشم :معاف از خدمات رزمی
بند  -۲۷افتادگی دائم پلک ( در هر یک از چشمها) در صورتیکه بیش از نصف مردمک چشم را پوشانیده باشد:
الف) در دو چشم :معاف دائم
ب) در یک چشم :معاف از خدمات رزمی
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بند  -۲۸استرایسم :معاف از خدمات رزمی
بند  -۲۹نیساگموس دائمی و مشهود :معاف دائم
بند  -۳۰گلوکوم با اثبات توس تستهای پاراکلینیک :معاف دائم
بند  -۳۱اجسام خارجی داخل کره چشم غیرقابل جراحی همراه با اختالل بینایی :معاف دائم
بند  -۳۲پیوند قرنیه :معاف دائم
بند  -۳۳کراتوکونوس با تأیید یافته های پاراکلینیک از جمله  orb scanیا پنتاکم یا توپوگرافی قرنیه:
الف) در صورتیکه با کراتومتری قابل اندازه گیری نباشد :معاف دائم
ب) در صورتیکه عارضۀ واضح قرنیه و اختالل دید ایجاد کرده باشد :معاف دائم
ج) در بقیه موارد :معاف از خدمات رزمی
بند  -۳۴تومورهای خوش خیم به هر صورت :معاف از خدمات رزمی
بند  -۳۵آمبلیوپی یک چشم یا دو چشم :معاف از خدمات رزمی
بند  -۳۶خشکی چشم ها به علت بیماریهای سیستمیک و مزمن :معاف از خدمات رزمی
بند  -۳۷مشمولین پزشک که از سالمتی کامل درخصوص هر یک از بیماریهای فوق برخهوردار نباشهند (بیمهاری آنهان در حهد
معافیت دائم باشد) لیکن قادر به طبابت در نیروهای مسلح باشند :معاف از خدمات سنگین
بند  -۳۸سایر بیماریها:
الف) سایر بیماریهای موضوع این بخش که منطبق با دسته دوم ماده  ۲آییننامه می باشند :معاف از خدمات رزمی
ب) سایر بیماریهای موضوع این بخش که منطبق با دسته سوم ماده  ۲آییننامه می باشند :شش ماه معاف موقت
ج) سایر بیماریهای موضوع این بخش که منطبق با دسته چهارم ماده  ۲آییننامه می باشند :معاف دائم
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بخش چهاردمه :بامیریهای گوش ،حلق و بیین

بند  -۱کاهش شنوائی یک طرفه بطوری که معدل آستانه شنوایی هوایی  Air conductionدر فرکانس ههای چهارگانهه (،۵۰۰
 )۴۰۰۰ ،۲۰۰۰ ،۱۰۰۰بیش از  ۸۰دسی بل باشد :معاف دائم
تبصره  :۱کاهش شنوائی یکطرفه برای دارندگان مدارک تحصیلی فوق دیپلم و پایین تر اگر در فرکانسهای چهارگانهه بهین  ۵۰تها
 ۸۰دسی بل باشد :معاف از خدمات رزمی
تبصره  :۲کاهش شنوایی بیش از  ۵۰دسی بل تا فقدان کامل شنوایی یک طرفه بهرای دارنهدگان مهدارک تحصهیلی کارشهناس و
باالتر :معاف از خدمات رزم
بند  -۲کاهش شنوائی هر دو گوش بطوری که معدل آستانه شنوائی هوایی در فرکانس های چهارگانهه در یهک گهوش بهاالی۵۰
دسی بل و در گوش دیگر باالی  ۵۰دسی بل باشد :معاف دائم
تبصره – کاهش شنوائی هر دو گوش در فرکانس های چهارگانه بین  ۲۵تا  ۵۰دسی بل :معاف از خدمات رزمی
بند  -۳کری و اللی – معاف دائم
بند  -۴فقدان کامل مادرزادی یا اکتسابی الله گوش:
الف) دو طرفه :معاف دائم
ب) یکطرفه :معاف از خدمات رزمی
بند  -۵آترزی یا انسداد مجرای گوش خارجی:
الف ) در تمام طول مجرا :معاف دائم
تبصره – در صورت یکطرفه بودن برای دارندگان مدارک کارشناسی و باالتر :معاف از خدمات رزمی
ب ) قسمتی از مجرا :معاف از خدمات رزمی
بند  -۶عفونت مزمن گوش میانی که( غیر ایمن ) nonsafeسبب استنیت و یا کولستواتوم شود یکطرفه یا دو طرفه :معاف دائم
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بند  -۷عمل جراحی رادیکال ماستونید کتومی و هر گونه  Canal wall down:معاف دائم
بند  -۸عفونت مزمن گوش میانی با ترشح چرکی و پارگی پرده تمپان بهمراه کاهش شنوائی بیش از سی و پهنج دسهی بهل در ههر
یک از گوشها :معاف دائم
تبصره – برای دارندگان مدارک کارشناسی و باالتر :معاف از خدمات رزمی
بند  -۹فلج کامل عصب صورتی مقاوم به درمان به هر علتی (علل ناشهناخته ،بلهز ،سهندروم رامهس هانهت ،التهابهات قهدیمی یها
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
بند  -۱۰البیرنتیت ها که همراه با نیستاگموس واضح و عالئم پاراکلینیک ثابت شده در بیمارستانهای نظامی یا دانشگاهی باشد:
معاف دائم
بند  -۱۱بیماری و سندروم منیر یا هرگونه سرگیجه مزمن با منشاء گوشی که با بررسیهای پاراکلینیک در بیمارستانهای نظامی یها
دانشگاهی تأیید شود:
الف) در صورتیکه بیش از  ۶ماه طول کشیده باشد :معاف دائم
ب) سرگیجه مزمن با منشاء گوشی که کمتر از  ۶ماه طول کشیده باشد :شش ماه معاف موقت
بند  -۱۲عوارض مادرزادی یا عفونی در بینی ،کام ،لب و حلق که تولید اختالالت شدید (تنفسی یا صوتی یا گوارشی) نمهوده و یها
کراهت منظر ایجاد کرده باشد :معاف دائم
بند  -۱۳شکستگی های قدیمی بینی با تغییر شکل ظاهری صورت که نیاز به عمل جراحی داشته باشد :معاف از خدمات رزمی
بند  -۱۴رینیت آتروفیک همراه با کروت متعفن (بیماری اوژن) :معاف دائم
بند  -۱۵آنژیوفیبروم نازوفارنگس:
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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
بند  -۱۶سینوزیت های توأم مزمن :معاف از خدمات رزمی
بند  -۱۷یولسیوز بینی:
الف) دو طرفه عود کننده بعد از عمل جراحی همراه با اختالل عملکرد تنفسی :معاف دائم
ب) یک طرفه و سایر موارد :معاف از خدمات رزمی
بند  -۱۸تومورهای مخلوط ) (mixedغده بناگوشی یا تحت فکی عمل شده و یا عمل نشده ( به شهرط ثبهوت در بیمارسهتانهای
نظامی یا دانشگاهی) :معاف دائم
بند  -۱۹بیماریهای مادرزادی ،التهابی ،عفونی ،ضربه ای و یا تومورهای حنجره که تولید اختالالت شهدید و دائمهی صهوتی یها
تنفسی (با تأیید بررسیهای پاراکلینیک ) نماید :معاف دائم
بند  -۲۰تومورهای گلوموس ژوگولر ،آنژیومهای وسیع در نقاط مختلف گوش و حلق و بینی ،حفره و فضای دهان ،زبان ،فکین،
سینوسهای صورت و منضمات اعضای فوق :معاف دائم
بند  -۲۱فلج تارهای صوتی:
الف) فلج ارگانیک دو طرفه و یا یک طرفه با سابقه بیش از شش ماه همراه با اختالل دائمی تکلم :معاف دائم
ب) فلج غیر ارگانیک تارهای صوتی دو طرفه :معاف از خدمات رزمی
بند  -۲۲تومورهای بینی و سینوسها (یکطرفه یا دوطرفه):
الف) بدخیم :معاف دائم
ب) خوش خیم :معاف از خدمات رزمی
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بند  -۲۳مشمولین پزشک که از سالمتی کامل درخصوص هر یک از بیماریهای فوق برخهوردار نباشهند (بیمهاری آنهان در حهد
معافیت دائم باشد) لیکن قادر به طبابت در نیروهای مسلح باشند :معاف از خدمات سنگین
بند  -۲۴سایر بیماریها:
الف) سایر بیماریهای موضوع این بخش که منطبق با دسته دوم ماده  ۲آییننامه می باشند :معاف از خدمات رزمی
ب) سایر بیماریهای موضوع این بخش که منطبق با دسته سوم ماده  ۲آییننامه می باشند :شش ماه معاف موقت
ج) سایر بیماریهای موضوع این بخش که منطبق با دسته چهارم ماده  ۲آییننامه می باشند :معاف دائم
بخش پانزدمه :بامیریهای قلب و عروق

ّ
بند  -۱عوارض عضوی دریچه ای قلب عمل شده و عمل نشده به شرط ثبوت در بیمارستانهای نیروهای مسهلح یها دانشهگاهی:
معاف دائم
تبصره  :۱برای دارندگان مدارک کارشناسی و باالتر در صورت نداشتن اختالل عملکردی قلب :معاف از خدمات رزمی
تبصره  :۲بروالبس دریچه ای منجر به نارسائی نشده باشد و یا دارای نارسائی دریچه ای  PR -MRدر حد ) (Trivialیا  TRدر
حد (  ۱۰یا ) Mildباشد :معاف از خدمات رزمی
بند  -۲بیماری مادرزادی قلب :
الف ) عمل شده و نشده همراه با عارضه یا اختالل عملکرد :معاف دائم
تبصره برای دارندگان مدارک کارشناسی و باالتر در صورت نداشتن اختالل عملکرد قلب :معاف از خدمات رزمی
ب ) بدون عارضه یا اختالل عملکرد :معاف از خدمات رزمی
بند  -۳هر نوع بیماری عروق کرونر در هر درجه و حالتی که باشد :معاف دائم
بند  -۴نارسائی مزمن قلب:
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الف) با  EFکمتر از  :۵۰معاف دائم
ب) با  EFمساوی یا بیشتر از  ۵۰و کمتر از  :۵۵شش ماه معاف موقت
بند  -۵هر نوع بیماری مزمن پریکارد ،آندوکارد ،میوکارد اعم از التهابی ،تومورال ،مادرزادی و اکتسابی :معاف دائم
بند  -۶بیماریها ی مادرزادی و یا اکتسابی ،تومورال و التهابی آئهورت و سهرخرگهای بهزرگ ،ماننهد کوارکتاسهیون ،آنوریسهم هها،
آنژیومها و اتساع سرخرگهای ریوی ،کانال شریانی باز ،تنگی شریان ریوی اصلی و فیستولهای شریانی وریدی در هر مهورد عمهل
شده یا نشده :معاف دائم
بند  -۷ازدیاد فشار خون شریانی:
الف) در صورتی که در بیش از  ۶۰%از انهدازه گیریهها ،فشهارخون بازسیسهتولیک از  ۱۶۰میلیمتهر جیهوه و یها دیاسهتولیک از ۱۰۰
میلیمتر جیوه باالتر باشد( ،مقصود از فشارخون باز آن است کهه حهداقل بیمهار  ۷۲سهاعت در بیمارسهتان نظهامی یها دانشهگاهی
بستری و توس هولتر مانیتورین

بررسی و اثبات شود) :معاف دائم

ب) در صورتی که در بیش از  ۶۰%از اندازه گیریها ،فشارخون بازسیستولیک بین  ۱۴۰- ۱۶۰میلیمتر جیوه و یا دیاسهتولیک بهین
 ۹۰ – ۱۰۰میلیمتر جیوه باشد :معاف از خدمات رزمی
بند  -۸ترومبوفلبیت ها:
الف) چنانچه عود کننده باشد ( سه بار یا بیشتر) :معاف دائم
ب) در موارد درمان شده و غیر عود کننده :معاف از خدمات رزمی
بند  -۹اختالالت ریتم به صورت اکستراسیستولهای فوق بطنی:
الف) با تعداد بیش از  ۱۰ضربان در دقیقه ( در صورت تداوم با اثبات در بیمارستانهای نیروهای مسلح یا دانشگاهی) :معاف دائم
ب) با تعداد بین  ۵تا  ۱۰ضربان در دقیقه :معاف از خدمات رزمی
بند  -۱۰اختالالت ریتم به صورت اکستراسیستولهای بطنی:
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الف) با تعداد بیش از پنج عدد در دقیقه یا چند کانونی یا چند شکلیMulti form ،دو تها یها بیشهتر پشهت سهر ههم آمهده باشهد،
(بصورت  R -on -Tقرار گرفته باشد ):معاف دائم
ب) با تعداد کمتر از پنج عدد در دقیقه :معاف از خدمات رزمی
بند  -۱۱تاکی آریتمی های فوق بطنی:
الف) تا کیکاردی دهلیزی (بیش از  ۱۴۰ضربان در دقیقه به شرطی که پس از سه ساعت استراحت بهبود نیابد و بهیش از دو بهار
اتفاق بیافتد) ،فیبریالسیون دهلیزی ،تاکیکاردیهای نودال یا جانکشنال و تاکیکاردیهای بطنی در هر مورد :معاف دائم
ب) تاکی آربتمی بین  :۱۱۰ -۱۴۰معاف از خدمات رزمی
بند  -۱۲اختالل هدایت داخل دهلیزی ،بلوک سینوس دهلیزی ،وقفه سهینوس دهلیهزی و سهندرم تاکیکهاردی و برادیکهاردی،
سندرم ( اس.اس.اس) ،برادیکاردی سینوزال کمتر از  ۵۰ضربان در دقیقه که با فعالیت تعداد ضربان به حد الزم افزایش نیابد(به
شرط ثبوت در بیمارستانهای نظامی یا دانشگاهی) :معاف دائم
بند  -۱۳اختالالت هدایتی دهلیز بطنی:
الف) در صورتی که منجر به استفاده از پیس دائم یا موقت شود :معاف دائم
ب) سندرم  W.P.Wو سایر اختالالت هدایتی :معاف از خدمات رزمی
بند  -۱۴وجود یا سابقه بیماری تب روماتیسمی حاد به شرط عوارض قلبی :معاف دائم
بند  -۱۵شوک وازوواگال با سابقه سنکوپهای مکرر و تأیید بررسیهای پاراکلینیک( تست  Tiltهمراه بها مسهتندات پزشهکی تأییهد
کننده ):معاف دائم
بند  -۱۶مشمولین پزشک که از سالمتی کامل در خصوص هر یک از بیماریهای فوق برخوردار نباشهند (بیمهاری آنهان در حهد
معافیت دائم باشد) لیکن قادر به طبابت در نیروهای مسلح باشند :معاف از خدمات سنگین
بند  -۱۷سایر بیماریها:
الف) سایر بیماریهای موضوع این بخش که منطبق با دسته دوم ماده  ۲آییننامه می باشند :معاف از خدمات رزمی
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ب) سایر بیماریهای موضوع این بخش که منطبق با دسته سوم ماده  ۲آییننامه می باشند :شش ماه معاف موقت
ج) سایر بیماریهای موضوع این بخش که منطبق با دسته چهارم ماده  ۲آییننامه می باشند :معاف دائم
بخش شانزدمه :بامیریهای روماوتلوژی و بافت مهبند

بند  -۱آرترپتهای عفونی و یا ناشی از تروما در مفاصل بزرگ:
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
بند  -۲آرتربت های عفونی مزمن مفاصل بزرگ :معاف دائم
بند  -۳آرترپت های التهابی:
الف) آرترپتهای التهابی حاد از قبیل راکتیو ،سندروم رایتر ،تب روماتیسمی FMF ،و تب مدیترانه ای :شش ماه معاف موقت
ب) آرتریت های التهابی حهاد و مهزمن :آرتریهت روماتوئیهد ،لوپهوس اریتمهاتوز سیسهتمیک ،اسهپوندیلیت انکلهوزان ،آرتریتههای
پسوریازیسی ،آرتریتهای التهابی روده ،بیماری ویپهل ،ارتریهت راکتیهو ،سهندروم رایتهر ،کالژتوزهها ،و اسهکولیتها ،سهارکوئیدوز و
اسپوندیلو آرتروپاتی سرونگاتیو  FMF:معاف دائم
ج) هیدرآرتروز مزمن و مشهود :معاف دائم
بند  -۴واسکولیتها:
الف) واسکولیتهای نکروزان ،بیماری پان کالسیک ،پان میکروسکوپیک وگنر ،تاکایاسو ،بیماری بهجت :معاف دائم
ب) واسکولیتهای ازدیاد حساسیتی به همراه گرفتاری احشاء :معاف دائم
ج) بهجت پوستی مخاطی :معاف از خدمات رزمی
بند  -۵کالژتوزها ،اسکلرودرمی ها ،پلی میوزیت ها ،درماتومیوزیت :معاف دائم
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بند  -۶بیماریهای متابولیک استخوان:
الف) استووماالسی (طبق تعریف براسهاس سهنجش تهراکم اسهتخوان در صهورتیکه تهوده اسهتخوان در مقایسهه بها حهداکثر تهوده
استخوانی بیش از  ۲ /۵ S.Dکاهش یافته باشد) :معاف دائم
ب) اسنتوپروزهای ثانویه یا استووپروزهای با زمینه ارثی :معاف دائم
ج) استووپنی (طبق تعریف براساس سنجش تراکم استخوان در صورتیکه توده استخوانی در مقایسه بها حهداکثر تهوده اسهتخوانی
بین  ۱۰۲ /۵ S.Dکاهش یافته باشد) :معاف از خدمات رزمی
بند  -۷بیماریهای کریستالی:
الف) نقرس با سابقه سه نوبت عود حمالت :معاف دائم
ب) نقرس کاذب یا هیپراورسیمی :معاف از خدمات رزمی
بند  -۸استووآرتریت مفاصل (آرنج ،شانه ،لگن ،زانو ،مچ دست و مچ پا):
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
بند  -۹شانه منجمد ،پارگی روتاتورکاف و یا پری آرتریتهای شانه :معاف دائم
تبصره درخصوص پارگی روتاتورکاف برای دارندگان مدارک کارشناسی و باالتر :معاف از خدمات رزمی
بند  -۱۰الیگونورودبستروفی  RSDS:معاف دائم
بند  -۱۱ارترویاتی نورولوژیک (مفصل شارکو) :معاف دائم
بند  -۱۲شبه تومورهای مفاصل :سینوویت ویلوندولر ،استووکندروماتوز در مفاصل بزرگ ،همانژیوم :معاف دائم
بند  -۱۳استوونکروز مفاصل بزرگ و یا مفاصل کوچک که اختالل عملکرد ایجاد کرده باشد :معاف دائم
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بند  -۱۴اسپوندیلودسیت یا اسپوندیلودیسکیت بروسالئی ،استافی ،سالمونالئی و سلی ستون فقرات :معاف دائم
بند  -۱۵بیماریها ی بافت همبند نظیر استووژنزیس ایمپرفکتا ،اهلر دانلوس و هموسیتینوریمارفان :معاف دائم
بند  -۱۶مشمولین پزشک که از سالمتی کامل درخصوص هر یک از بیماریهای فهوق برخهوردار نباشهند (بیمهاری آنهان در حهد
معافیت دائم باشد) لیکن قادر به طبابت در نیروهای مسلح باشند :معاف از خدمات سنگین
بند  -۱۷سایر بیماریها:
الف) سایر بیماریهای موضوع این بخش که منطبق با دسته دوم ماده  ۲آییننامه می باشند :معاف از خدمات رزمی
ب) سایر بیماریهای موضوع این بخش که منطبق با دسته سوم ماده  ۲آییننامه می باشند :شش ماه معاف موقت
ج) سایر بیماریهای موضوع این بخش که منطبق با دسته چهارم ماده  ۲آییننامه می باشند :معاف دائم
بخش هفدمه :بامیریهای عفوین

بند  -۱بیماران مبتالء به هپاتیت:
الف) هپاتیت حاد :شش ماه معاف موقت
ب) هپاتیت مزمن (بیش از ۶ماه) :معاف دائم
بند  -۲بیماران دارای ) (HBSAgمثبت:
الف) در صورتیکه یک آزمایش مثبت در بیمارستانهای نظامی یا دانشگاهی داشته باشد :شش ماه معاف موقت
ً
ب) بعد از شش ماه مجددا در صورت مثبت شدن آزمایش مذکور :معاف دائم
بند  -۳بیماران مبتالء به هپاتیت  Cبا تأیید آزمایشگاههای مورد تأیید نظامی یا دانشگاهی و وجود عوارض :معاف دائم
بند  -۴بیماران مبتالء به  ۲و  HTLVI:معاف دائم
بند  -۵سل:
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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
ج) سل ریه بهبود یافته و ادنیتهای سلی درمان شده ( با رؤیت و تأیید سوابق و مستندات کلینیکی و پهاراکلینیکی توسه شهورا):
معاف از خدمات رزمی
بند  -۶جذام به هر شکل و در هر مرحله :معاف دائم
بند  -۷عوارض بیماریهای عفونی مداوم (مانند سیفلیس ،مننژیت و … ).که بیش از  ۶ماه پایدار باشد و اختالل عملکرد ایجهاد
کرده باشد :معاف دائم
بند  -۸بیماران مبتالء به نقص ایمنی سلولی اکتسابی و حاملین ویروس  HIVبا تأیید بیمارستانهای نظامی یا دانشگاهی :معاف
دائم
بند  -۹بیماری ماالریا مقاوم به درمان (مقاوم به کلروکین) :معاف دائم
بند  -۱۰بروسلوزعود کننده و یا مقاوم به درمان :معاف دائم
بند  -۱۱هرگونه بیماری نقص ایمنی مادرزادی بعلت اختالل کمی یا کیفی سلولهای خون یا مغز استخوان :معاف دائم
بند  -۱۲ابتالء به بیماری تب خونریزی دهنده (کریمه کنگو) در طول خدمت :معاف دائم
تبصره ابتالء به بیماری تب خونریزی دهنده (کریمه کنگو) قبل از اعزام :شش ماه معاف موقت
بند  -۱۳کیست هپاتیک :معاف دائم
بند  -۱۴مشمولین پزشک که از سالمتی کامل درخصوص هر یک از بیماریهای فوق برخهوردار نباشهند (بیمهاری آنهان در حهد
معافیت دائم باشد) لیکن قادر به طبابت در نیروهای مسلح باشند :معاف از خدمات سنگین
بند  -۱۵سایر بیماریها:
الف) سایر بیماریهای موضوع این بخش که منطبق با دسته دوم ماده  ۲آییننامه می باشند :معاف از خدمات رزمی
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ب) سایر بیماریهای موضوع این بخش که منطبق با دسته سوم ماده  ۲آییننامه می باشند :شش ماه معاف موقت
ج) سایر بیماریهای موضوع این بخش که منطبق با دسته چهارم ماده  ۲آییننامه می باشند :معاف دائم

←برای عضویت در کانال تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید→
←برای عضویت در خبررسان تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید→
←برای عضویت و پیگیری صفحه اینستاگرام اختبار اینجا کلیک کنید→
←برای دریافت تازه ترین مطالب ،در خبرنامه ایمیلی اختبار عضو شوید →
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