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 شرايط انواع بيماري هاي معافيت پزشكي

 اوليه   پزشك  توسط  بيماري تاييد    مرحله اول:

 شوراي پزشكي بيمارستان تاييد بيماري توسط  مرحله دوم :

 بيماري توسط شوراي پزشكي وظيفه عمومي تاييد سوم: مرحله

 :پزشكي بدانندمام آنچه مشموالن بايد در مورد معافيتت

 ت معافيتد کارمشموالن به خدمت سربازي براي دريافت معافيت پزشكي مراحل ذيل را بايد طي کنند تا بتوانن

  .دريافت کنند

 اقدام اوليه مشموالن متقاضي معافيت پزشكي چيست؟  -

شكي و تحويل اهنما و تكميل اوراق مربوط به معافيت پزو اخذ دفترچه ر 10جواب: مراجعه به دفاتر پليس +

  .مربوط 10مدارک تكميل شده به دفاتر پليس+

 اض کند؟ تواند به نظر پزشك اوليه اعترمشمولي توسط پزشك اوليه معاينه و سالم تشخيص داده شده آيا مي -

  .تواند اعتراض کندجواب: در صورت داشتن بيماري مي

 رسيدگي انصراف دهد؟  تواند در خاللفيت پزشكي آيا ميمشمول متقاضي معا -

  .جواب: تا طرح پرونده در شوراي پزشكي مشمول حق انصراف ندارد

 مشموالن از نظر توان و سالمتي جسمي و رواني در چهار دسته زير قرار مي گيرند: -

 هستند. م خدمت دوره ضرورتو قادر به انجا کساني که از لحاظ جسمي و رواني، سالم بوده دسته يكم: -الف

عدم  ي جزئي هستند و اگرچه به دليلکساني که دچار بيماري يا نقص عضو يا اختالل روان دسته دوم: -ب

حاظ لو و وبا قص عضنبرخورداري از سالمت کامل، توان انجام امور رزمي را ندارند ولي به تناسب نوع بيماري با 

عاف از مموالن دوره ضرورت در امور غير رزمي هستند وبه عنوان مشميزان تحصيالتشان، قادر به انجام خدمت 

 رزم شناخته مي شوند.
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يل اينكه اني درمان پذير هستند و به دلکساني که دچار عدم رشد يا بيماري هاي جسمي يا رو دسته سوم: -ج

 وضوع اينبط مضوا بايد براي بازيابي سالمت، تحت درمان و معاجالت الزم قرار گيرند، در مدتي که بر اساس

به عنوان  ذکور،آيين نامه و پيوست آن تعيين مي گردد، قادر به انجام خدمت دوره ضرورت نيستند و در مدت م

 مشموالن معاف موقت پزشكي شناخته مي شوند.

م، ه طور دائل رواني غير قابل درمان هستند و بکساني که دچار بيماري يا نقص عضو يا اختال دسته چهارم: -د

وقت عاف ممدر به انجام خدمت دوره ضرورت در امور رزمي يا غير رزمي نيستند و آن دسته از مشموالن قا

ه معاجالت طوالني ( اين آيين نامه، نياز ب25( قانون و ماده )40پزشكي که با رعايت ترتيبات مقرر در ماده )

 ه مي شوند.مدت )بيش از دوسال( دارند و به عنوان مشموالن معاف دائم پزشكي شناخت

هرست فوابط اين ماده، مشموالن دچار بيماريهاي، عدم رشدها و نقص عضوهاي به شرح ضبا توجه به  -تبصره

بوط ده مرپيوست که تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است، حسب ميزان تحصيالتشان، در دسته تعيين ش

 قرار ميگيرند.

زشك پواني توسط يك رخدمت، بايد از نظر سالمت جسمي و مشموالن به هنگام معرفي براي اعزام به  -3ماده 

 يرند.رار گکه در اين آيين نامه پزشك اول ناميده مي شود، به شرح موتد اين آيين نامه مورد معاينه ق

امي بودن، از پزشكان غير نظپزشك اول، يك نفر از پزشكان نيروهاي مسلح مي باشد و در صورت ن -4ماده 

 ن به وسيله نيروي انتظامي تأييد شده باشد، استفاده خواهد شد.متعهد که صالحيت آنا

ن آيين نامه، مورد معاينه قرار ( اي2پزشك اول، وضعيت جسمي و رواني مشموالن را با لحاظ ماده ) -5ماده 

 يد.ي نماداده و نتيجه را در برگه معاينه اوليه که توسط سازمان تهيه مي شود، درج و مهر و امضا م

و وي به اين  ( تشخيص دهد2در صورتي که پزشك اول، مشمول را جزئ دسته يكم موضوع ماده ) -6ماده 

ار نظر ي اظهتشخيص، اعتراض داشته باشد يا مشمول را جزء دسته هاي دوم تا چهارم تشخيص دهد، موضوع برا

 به شوراي شهرستان احاله خواهد شد.

مل آنان مالک ع لح تشكيل مي گردد و رأي اکثريتشوراي شهرستان از سه نفر پزشك نيروهاي مس -7ماده 

 است.

امي از د، نيروي انتظدر صورتي که تأمين پزشكان مورد نياز از نيروهاي مسلح امكان پذير نباش -1تبصره 

 پزشكان غير نظامي مورد تأييد، در شوراي شهرستان استفاده خواهد کرد.
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داده  د معاينه قرارولي را به عنوان پزشك اول مورچنانچه يكي از اعضاي شوراي شهرستان، مشم -2تبصره 

 باشد، مجاز به اظهار نظر درباره همان مشمول، در شوراي شهرستان نمي باشد.

و  ي مورد معاينه قرار داده( اين آيين نامه را به صورت بالين6شوراي شهرستان، مشموالن موضوع ماده ) -8ماده 

ر اساس باشد، اشد يا به نحوي براي اعضاي شوراي شهرستان محرز بچنانچه بيماري يا نقص عضو آنان مشهود ب

 ين صورت،اغير  مفاد اين آيين نامه و پيوست آن، درباره معافيت پزشكي مشموالن، اظهار نظر مي نمايد و در

ر پزشك خذ نظپس از انجام معاينه تخصصي در نزديك ترين بيمارستان نيروهاي مسلح با مرکز مجهز وزارت وا

 ص، اظهار نظر خواهد نمود.متخص

ا لزامي به پذيرش آن هانظرات تخصصي موضوع اين ماده، جنبه مشورتي داشته و شوراي شهرستان  -تبصره

 ندارد.

جسمي  غييري در وضعچنانچه پس از معاينه مشمول در شوراي شهرستان و قبل از اعزام به خدمت، ت -9ماده 

ان و با ص سازموجود آيد يا بيماري قبلي تشديد شود که به تشخييا رواني وي حاصل شده و بيماري جديدي به 

ورد مربوط کسب نظر مشورتي پزشك معتمد، قادر به انجام خدمت نباشد، مشمول مجددأ در شوراي شهرستان م

 معاينه قرار گرفته و نظر اخير شوراي ياد شده مالک عمل مي باشد.

ه تحصيل جرايي مربوط، باني که برابر قانون و آيين نامه رسيدگي به تقاضاي معافيت پزشكي مشموال -10ماده 

خراج به يا ا اشتغال داشته و از معافيت تحصيلي استفاده مي نمايند، پس از راغت از تحصيل يا ترک تحصيل

ن، آيوست پعمل خواهد آمد، مگر در خصوص نقص عضو يا بيماري هايي که بر اساس ضوابط اين آيين نامه و 

 ر آن اثر نداشته باشد.مقطع تحصيلي د

ارند، از طريق دمشموالن مقيم خارج از کشور که درخواست رسيدگي به وضعيت معافيت پزشكي  -11ماده 

ده، به يين شنمايندگي کنسولي دولت جمهوري اسالمي ايران در محل اقامت خود با نزديك ترين نمايندگي تع

 پزشك معتمد معرفي مي شوند.

ساس اين ماده و بر اموالن در خارج از کشور بر عهده نمايندگي کنسولي موضوع تأييد اقامت مش -1تبصره 

 ضوابط مربوط مي باشد.

رج ي مقيم خاسازمان، از پزشكان ايران پزشك موضوع اين ماده، با پيشنهاد وزارت امور خارجه و تأييد -2تبصره 

 و در صوت عدم دسترسي، از پزشكان خارجي انتخاب مي گردد.
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نه ر سالمت جسمي و رواني موردمعاي( اين آيين نامه، مشمول مربوط را از نظ11زشك موضوع ماده )پ -12ماده 

نيازمند  شخيص،قرار داده و در صورتي که وي را دچار بيماري، عدم رشد يا نقص عضو تشخيص دهد و يا براي ت

 خارج از ستانمول به بيمارمعاينات تخصصي و ساير اقدامات تشخيصي بداند، اقدامات الزم را براي معرفي مش

 مايد.نم مي کشور مورد تأييد سازمان، معمول و پس از دريافت نتيجه، مراتب را به نمايندگي مربوط اعال

شكيل و تكميل پرونده ( اين آيين نامه، پس از اخذ نتيجه، نسبت به ت12نمايندگي موضوع ماده ) -13ماده 

در  هت طرحمسئول نمايندگي، از طريق وزارت امور خارجه جمشمول مربوط اقدام و پرونده راپس از تأييد 

زمان رونده، به سااين آيين نامه و پيوست آن و محتويات پ -ضوابطشوراي شهرستان و اظهار نظر بر اساس 

 ارسال مي کند.

ده، با واند جلسات شوراي شهرستان را براي رسيدگي به وضعيت مشموالن موضوع اين ماسازمان مي ت -تبصره

ي برگزار نمايندگ جه درتفاده از پزشكان مورد تأييد ايراني داخل يا خارج از کشور، با هماهنگي وزارت امور خاراس

 گردد.

 عاينات تخصصي وبه منظور رسيدگي به اعتراض مشمول به رأي شوراي شهرستان پس از انجام م -14ماده 

 استان تشكيل مي گردد. تصميم گيزي نهايي، شوراي استان، متشكل از سه نفر پزشك متخصص

يوست آن، آيين نامه و پ به منظور رسيدگي به موارد عدم تطابق رأي شوراي پزشكي، با قانون و اين -15ماده 

ك ر پزشکه بنا به تشخيص رئيس سازمان يا نماينده او تعيين مي شود، شوراي سازمان متشكل از سه نف

 متخصص نيروهاي مسلح تشكيل مي شود.

ست و ي عمل سازمان اوراي استان و شوراي سازمان، رأي اکثريت پزشكان عضو، معتبر و مبنادر ش -16ماده 

 اعضاي شوراي شهرستان، امكان عضويت در آن ها را ندارند.

يك ماه  ردد موظفند ظرفمشموالني که پرونده آنان به شوراي استان يا شوراي سازمان ارجاع مي گ  -17ماده 

ط حسب مربو ، خود را جهت معاينه معرفي نمايند و در صورت عدم حضور، شوراياز تاريخ ابالغ معرفي نامه

 مورد، بر اساس محتويات پرونده تصميم گيري مي نمايد.

ر صورتي م مي پذيرد و دمعاينه مشموالن در شوراي استان يا شوراي سازمان، به صورت باليني انجا -18ماده 

است  ، موظفسازمان بر اساس درخواست شوراي مربوط حسب موردکه بيماري با معاينه باليني تأييد نگردد، 

 د.رفي نمايرت معمشموالن را براي معاينه تخصصي به نزديك ترين بيمارستان نيروهاي مسلح يا مراکز مجهز وزا
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معرفي مي شوند،  ( اين آيين نامه18( و )8مشموالني که براي معاينات تخصصي موضوع مواد ) -19ماده 

دت مه در ك ماه به بيمارستان يا مراکز تعيين شده مراجعه نمايند و در صورت عدم مراجعموظفند ظرف ي

ک ن مالآتعيين شده، شوراي مربوط حسب مورد، بر اساس محتويات پرونده، تصميم گيري مي نمايد و نظر 

 عمل سازمان در اعزام مشموالن به خدمت مي باشد.

شده  اي استان يا شوراي سازمان، قادر به خدمت تشخيص دادهوالني که پس از معاينه در شورمشم -20ماده 

اشد، بننده اند، چنانچه قبل از اعزام، دچار نقص عضو يا جديدي شوند که از نظر معافيت پزشكي تعيين ک

مي  ک عملوضعيت جديد آنان در شوراي شهرستان مورد بررسي قرار گرفته و نظر اخير شوراي شهرستان مال

 باشد.

وراي ن يا شااعزام، در شوراي است گان هاي نيروهاي مسلح مجاز به ترخيص مشموالني که قبل ازي -21ماده 

بيماري  يد ياآسازمان معاينه شده اند، نمي باشند مگر اينكه در حين خدمت، بيماري يا نقص عضوي به وجود 

هد قدام خواايرو أي شوراي نقبلي آنان تشديد يافته و از موارد معافيت دايم باشد که در اين صورت بر اساس ر

 شد.

وع ماده اعضاي شوراها، مشموالن را جزء دسته ي اول يا دسته هاي دوم تا چهارم موض در صورتي که -22ماده 

نوع  ا قيدب( تشخيص دهند، مكلفند نظر خود را در برگ رأي شوراي مربوط که ملصق به عكس مشمول باشد 2)

ود، امل خه و پيوست آن، درج و محل مربوط را با ذکر مشخصات کبيماري و مستندات موضوع اين آيين نام

 شامل نام و نام خانوادگي و شماره نظام پزشكي مهر و امضا نمايند.

 .معافيت دائم براي کارکنان وظيفه در حين خدمت، با شوراي نيروي مربوط است تشخيص موارد -تبصره

 راها را به نيروي انتظامي معرفي نمايند.يروهاي مسلح موظفند پزشكان مورد نياز شون -23ماده 

ن ت و در ماه تأمين پزشكان مورد نياز از نيروهاي مسلح امكان پذير نباشد، شبكه بهداشدر صورتبي ک -تبصره

 .هر شهرستان، حسب درخواست سازمان، پزشكان مورد نياز را به نيروي انتظامي معرفي مي نمايد

د، تخصصي باشند يا به آراي شوراي شهرستان اعتراض داشته باشن قاضي معاينهمشموالني که مت -24ماده 

 هزينه هاي مربوط به معاينات تخصصي، اعم از باليني و تشخيصي را پرداخت مي نمايند.

به مشموالني که به علت ابتال به بيماري به تشخيص شوراها و در چارچوب ضوابط اين آيين نامه و  -25ماده 

ادر به انجام خدمت دوره ضرورت نباشند، به منظور درمان براي مدتي که شوراي پيوست آن، به طور موقت ق

مربوط تعيين مي نمايد و در هر حال در هر مرحله، از يك سال تجاوز نخواهد کرد، معافيت موقت پزشكي داده 
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ن شده خواهد شد و چنانچه در پايان سال دوم با وجود اقدامات درماني، شوراي ياد شده، بيماري را درما

تشخيص ندهد و فرد نيز قادر به انجام خدمت نباشد، از ابتداي سال سوم به طور دائم از خدمت دوره ضرورت 

 معاف خواهد شد.

ي اعتياد و ل، بنا به اظهار خود يا نظر پزشك اول، به مواد مخدر اعتياد داشته باشد وچنانچه مشمو -26ماده 

کز تحت ز مرااازمان براي ترک اعتياد در مدت شش ماه، به يكي توسط شوراي شهرستان تأييد گردد، از سوي س

 ر، بهپوشش وزارت يا سازمان بهزيستي کشور معرفي مي شود و مرکز ياد شده نتيجه را ظرف مدت مذکو

 سازمان اعالم مي نمايد.

که در  ده( قانون، معافيت موقت پزشكي مشموالن موضوع اين ما39( ماده )3كم تبصره )حبا توجه به  -تبصره

مخدر،  به مواد عتيادمدت مقرر، به مرگز مربوط مراجعه ننمايند يا موفق به ترک اعتياد نشوند، از لحاظ داشتن ا

 قابل تمديد نخواهد بود.

نچه فه اي که در حين خدمت دوره ضرورت، مبتال به بيماري يا نقص عضو شوند، چناکارکنان وظي -27ماده 

ر بوده و بدمت نتر از شش ماه نباشد، طبق نظر شوراي نيرو، قادر به انجام خپس از اتمام مدت معالجه که کم

رورت وره ضداساس ضوابط اين آيين نامه و پيوست آن، معاف دائم پزشكي تشخيص داده شوند، از بقيه خدمت 

 معاف مي شوند و مدت معالجه آنان، جزء خدمت دوره ضرورت محسوب مي گردد.

ر از شخيص دهد که نقص عضو يا بيماري تا پايان خدمت مقرر که کمتتوي مربوط چنانچه شوراي نير -1تبصره 

نظيم با ت وشش ماه نباشد، ترميم نشده يا بهبود نخواهد يافت، مراتب يا مشروحا در اوراق معاينه ذکر 

و  آنان صورتجلسه شورا ملصق به عكس مشمول به يگان خدمتي مربوط اعالم مي نمايد تا نسبت به ترخيص

 عرفي به سازمان اقدام شود.م

يص فه اي که در حين خدمت به سبب بيماري مورد معاينه قرار مي گيرند و به تشخکارکنان وظي -2تبصره 

ه د، چنانچباشن شوراي نيرو، بر اساس ضوابط اين آيين نامه و پيوست آن، شرايط معافيت دايم يا موقت داشته

دمتي گان خيا تنظيم صورتجلسه شورا ملصق به عكس مشمول به بيماري آنان مربوط به قبل از اعزام باشد ب

 مربوط اعالم تانسبت به ترخيص آنان و معرفي به سازمان اقدام شود.

دمت ضوع اين ماده، طول مدت قانوني خدمت دوره ضرورت از زمان اعزام تا پايان خحين خدمت مو -3تبصره 

 است.

ا فرار، يا به سبب ارتكاب جرم و يا به صورت ارادي، مبتال به کارکنان وظيفه اي که در حين غيبت ي -4تبصره 

بيماري يا نقص عضو شوند، ابتالي آنان به بيماري يا نقص عضو، حين خدمت موضوع اين ماده محسوب نشده و 
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مدت معالجه آنان، جزء خدمت دوره ضرورت محسوب نمي گردد و از لحاظ وضعيت معافيت پزشكي، طبق نظر 

 بر اساس ضوابط اين آيين نامه و پيوست آن، با آنان رفتار خواهد شد.شوراي نيرو و 

ائم دك اعم از پزشكان عمومي، دندانپزشكان و پزشكان متخصص، فقط در صورتي معاف مشموالن پزش -28ماده 

راها و يص شواز خدمت دوره ضرورت شناخته مي شوند که بر اساس ضوابط اين آيين نامه و پيوست آن، به تشخ

ر که از مذکو اي نيرو، قادر به اشتغال به حرفه طبابت در نيروهاي مسلح نباشند و آن عده از مشموالنشور

ت اعزام ضرور سالمت کامل برخوردار نيستند، ولي قادر به طبابت در نيروهاي مسلح مي باشند به خدمت دوره

ه امور ز جملاافات داشته باشد مي شوند و برابر نظر شوراي مربوط، از خدمت سنگين که با سالمتي آنان من

 رزمي، معاف خواهند شد.

كم حشموالني که بر اساس حكم اين ماده از امور رزمي معاف مي شوند، در چارچوب منحوه آموزش  -تبصره

 ( قانون تعيين خواهد شد.39( ماده )2تبصره )
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 (2) فهرست بيماري ها، نقص عضوها و عدم رشدهاي موضوع تبصره ماده

 آيين نامه معاينه و معافيت پزشكي مشموالن خدمت وظيفه عمومي

 عنوان صفحه

 

 مقدمه 3

 

 بيماري هاي عمومي بخش اول: 3

 

 بيماري هاي غدد بخش دوم: 3

 

 بيماري هاي پوست و بافت هاي زير پوست بخش سوم: 4

 

 بيماري هاي داخلي مغز و اعصاب بخش چهارم: 6

 

 اي اعصاب و روانبيماري ه بخش پنجم: 8

 

 بيماري هاي جراحي مغز و اعصاب بخش ششم: 9

 

 بيماري هاي ريه و قفسه صدري بخش هفتم: 11

 

 بيماري هاي استخوان )اسكلت( بخش هشتم: 13

 

 بيماري هاي دستگاه گوارش و جراحي عمومي بخش نهم: 18

 

 بيماري هاي خون و انكولوژي )بدخيمي ها( بخش دهم: 20
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 بيماري هاي دستگاه ادراري تناسلي ازدهم:بخش ي 22

 

 بيماري هاي فك و دهان و دندان بخش دوازدهم: 24

 

 بيماري هاي چشم و عوارض بينايي بخش سيزدهم: 25

 

 بيماري هاي گوش، حلق و بيني بخش چهاردهم: 28

 

 بيماري هاي قلب و عروق بخش پانزدهم: 29

 

 ي و بافت همبندبيماري هاي روماتولوژ بخش شانزدهم: 31

 

 بيماري هاي عفوني بخش هفدهم: 32
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 مقدمه:

معافيت پزشكي  ( آيين نامه معاينه و2انواع بيماري، عدم رشد و نقص عضوهايي که بر اساس ضوابط ماده )   

رح مشموالن خدمت وظيفه عمومي در طبقه بندي مشموالن از نظر معافيت پزشكي مالک عمل است به ش

 اي زير مي باشد:بخش ه

 بخش اول: بيماري هاي عمومي

 ل جراحي وهمچنين اعما وابتالء به بيماري هاي قابل عالج که مدت درمان آنها بيشتر از يك ماه باشد  -1بند 

 کساني که در دوران نقاهت بيماري مي باشند: معاف موقت تا يك سال

 طول قد: -2بند 

 سانتي متر: معاف دائم 145الف( کمتر از 

 اف دائمسانتي متر: مع 140تبصره: براي دارندگان مدارک تحصيلي کارشناسي و باالتر طول قد کمتر از

= <قد =<155سانتي متر براي دارندگان مدرک تحصيلي فوق ديپلم و پايين تر و  145= <= قد < 155ب( 

 براي دارندگان مدرک تحصيلي ليسانس و باالتر: معاف از خدمت رزمي 140

 يا شاخص توده بدني  BMI– : معاف از خدمت رزميBMI > 35ي مفرط چاق -3بند 

 معاف از خدمت رزمي: BMI < 17الغري مفرط  -4بند 

 فرمولي است که توسط آماردان بلژيكي ، آدولف کتلت (Body Mass Index = BMI) شاخص حجم بدن

(Adolphe Quetelet) توسعه يافت.BMI ن حجم بدن مي باشد و در واقع مرجعي براي نشان دادن ميزا

دقيق ترين معيار جهاني چاقي است.با استفاده از اين مقياس مي توانيد متوجه شويد که آيا دچار کمبود وزن 

 !هستيد ، اضافه وزن داريد و يا اينكه طبيعي هستيد

اري مر نباشند )بيمشمولين پزشك که از سالمتي کامل در خصوص هر يك از بيماري هاي فوق برخوردا -5بند 

 نگينسمسلح باشند: معاف از خدمت قادر به طبابت در نيروهاي  وليآنان در حد معافيت دائم باشد( 
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 مترشحه داخلبخش دوم: بيماري هاي غدد 

، زآدنوم هيپوفي ، ژيگانيسم، سندرم کوشينگ، ديابت،بيماري هاي غدد هيپوفيز شامل: آکرومگالي -1بند 

 ائمهيپوفونكسيون کلي هيپوفيز: معاف د

 غز و پشتماعده قآکرومگالي، بيماري غده هيپوفيز است.غده هيپوفيز، غده اي کوچك اما بسيار مهم است که در 

ا کم ه سرطانهسبت بنپل بيني قرار گرفته است.عملكرد آن را تحت تأثير قرار مي دهد. البته هميشه اين تومورها 

 .خطرتر هستند و در هيچ جاي ديگر رشدنمي کنند

 نشانه هاي آکرومگاليعاليم و 

ان وجود دارد که با اما اين اطمين .عاليم و نشانه هاي بيماري آکرومگالي در افراد بسيار متفاوت و متنوع است

فزايش ست. اادرمان بيشتر اين عاليم برطرف شوند.برخي از نشانه هاي اوليه احساس خستگي و خواب آلودگي 

ثير مي يز تأني شود. عالوه بر آن اين بيماري بر وضعيت چهره سطح هورمون رشد سبب بزرگي دستها و پاها م

چرب از  پوست گذارد و گاه باعث برجستگي غيرمعمول چانه و فك مي شود، تعريق زياد به خصوص در زنان و يا

د و در ي برنمجمله مشكالت اين افراد است. همچنين اين بيماران از احساس فشار و درد در دستهايشان رنج 

قرار  حت فشارآنها مبتال به ديابت هستند. بزرگ شدن غده هيپوفيز ممكن است باعث سردرد شود. ت 3/1حدود 

 ردد.وجودمي گ گرفتن اعصابي که از باالي غده هيپوفيز عبور مي کنند سبب ايجاد مشكالتي در ميدان بينايي

د و غده يروئيانها، بيضه، تاين تومور سبب کم کاري هيپوفيز مي شود و از آنجايي که اين غده اعمال تخمد

 امنظم رانعدگي آدرنال را در کنترل دارد، کم کاري آن عالئمي چون ناتواني جنسي، ناباروري و دوره هاي قا

ه به د.با توجگيرن ايجاد مي کند. البته غده تيروئيد و آدرنال کمتر تحت تأثير کم کاري غده هيپوفيز قرار مي

 .نواده او مي توان از پيشرفت و گسترش آنها جلوگيري نمودشناخت اين عالئم توسط بيمار و خا

 

 بيماري هاي غدد تيروئيد: -2بند 

سلح( در وهاي مهيپرتيروئيدي يا داشتن عالئم واضح باليني و آزمايشگاهي )در مراکز دانشگاهي يا نيرالف( 

 معاف دائمپاسخ به درمان:  عدم صورت

افتد که غده تيروئيد ميزان فعال( زماني اتفاق ميتيروئيد کم )غدد« کم کاري تيروئيد»يا « هيپوتيروئيدي

ن است. هاي بدهورمون تيروئيد کمتر از حد طبيعي توليد کند که نتيجه اين اتفاق کاهش بسياري از فعاليت

ان تواند موقتي باشد، ولي معموال يك وضعيت دائمي است. برخي مطالعات نشگرچه کم کاري تيروئيد مي

 درصد مردان کم کاري تيروئيد دارند.?درصد زنان و ?? دهند کهمي
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توليد  کاهش باعث ( کهHypothyroidismتيروييد ) غده فعاليت از؛ کاهش است غده تيروييد عبارت کاريکم

 هايفرايند . تقريبا تماماست گردن در جلوي ايپروانه غده تيروييد يك شود. غدهمي تيروييدي هايهورمون

 رخ و در هر سني تيروئيد در هر دو جنس کاريگيرند. کمقرار مي تيروييدي هايتأثير هورمونتحت متابوليك

 .تر استشايع ميانسال دهد، اما در زنانمي

وهاي ي يا نيرنشگاهب( هيپرتيروئيدي و هيپوتيروئيدي با داشتن عالئم واضح باليني و آزمايشگاهي )در مراکز دا

 در صورت پاسخ به درمان: معاف از خدمت رزميسلح( م

ج ريوي )که با مجاري تنفسي خاربا اثر فشاري و عالئم انسدادي  cc100حجيم با ميزان بيش از ج( گواترهاي 

 اسپيرومتري ثابت شده باشد(: معاف دائم

 د( تيروئيد هاي حاد و تحت حاد: شش ماه معاف موقت

 روئيد:بيماري هاي غدد پارا تي -3بند 

 : معاف دائمالف( هيپرپاراتيروئيدي

 ب( هيپوپاراتيروئيدي: معاف دائم

 بيماري هاي غدد فوق کليوي -4بند 

 الف( پرکاري غده فوق کليوي: معاف دائم

 ب( کم کاري غده کليوي: معاف دائم

 راحل رشدزيابي مدر ار وژنيكوماستي شديد که با انجام سونوگرافي بافت فيبروندوالر گزارش شده باشد  -5بند 

 باالتر )جنس مونث( باشد: معاف دائميا  3بلوغ در حد تانر 

 .نامندمي ژنيكوماستيبرجستگي پستان که صرف به علت چربي بيش از حد باشد را 

 سندروم کالين فلتروسندرم کالمن: معاف دائم -6بند 

زومي ناهنجاري هاي کروموسندرم کالين فلتر، يک بيماري ژنتيكي است که فرد مبتال به آن داراي  

همان طور .ضافي هستندا  x  مي باشد. در اين بيماري فرزندان پسر به دنيا آمده داراي يک کروموزوم

آنها، ناهنجاري  عدد مي باشد که کاهش و افزايش تعداد 46که مي دانيد، تعداد کروموزوم هاي هر سلول انسان 

  .هاي کروموزومي را ايجاد مي کند
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 .ع ترين بيماري هاي ژنتيكي در مردان، سندروم کالين فلتر مي باشديكي از شاي 

 

 :بيماري هاي غدد ديگر -7بند 

 الف( تومورهاي خوش خيم و بدخيم هيپوفيز: معاف دائم

 ب( هرمافروديسم ها: معاف دائم

 متابوليك:بيماري هاي تغذيه و  -8بند 

 الف( ديابت قندي تيپ آ: معاف دائم

قند ناشتاي بيش از  و 7باالتر از  AICکه با وجود درمان، هموگلبين ( JIه به انسولين )تيپ ب( ديابت غير وابست

 ائمداثبات شده طي بستري در مراکز درماني نيروهاي مسلح و يا دانشگاهي داشته باشد: معاف  126

: معاف انشگاهيمراکز درماني نيروهاي مسلح و يا دهيپرانسوليتيسم همراه با هيبوگليسمي اثبات شده در ج( 

 دائم

ار نباشند مشمولين پزشك که از سالمت ي کامل در خصوص هر يك از بيماري هاي فوق برخورد -9بند 

 نمات سنگياز خد مسلح باشند: معافبيماري آنان در حد معافيت دائم باشد( ليكن قادر به طبابت در نيروهاي )

 ساير بيماري ها: -10بند 

اف از خدمات : معآيين نامه مي باشند 2که منطبق با دسته دوم ماده  شين بخالف( ساير بيماريهاي موضوع ا

 رزمي

اه معاف مآيين نامه مي باشند: شش  2که منطبق با دسته سوم ماده  شب( ساير بيماريهاي موضوع اين بخ

 موقت

 ف دائمامع آيين نامه مي باشند: 2که منطبق با دسته چهارم ماده  شج( ساير بيماريهاي موضوع اين بخ

 بخش سوم: بيماري هاي پوست و بافت هاي زير پوست

 انواع اگزماي وسيع و شديد: -1بند 

 الف( در صورتي که مزمن و مقاوم به درمان بوده و مانع از فعاليت در نيروهاي مسلح شود: معاف دائم
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به  ا )از مچدو پ يا هرمزمن و مقاوم به درمان هر دو دست )از مچ به پايين به طور کامل( و  ب( اگزماي شديد،

 معاف دائمپايين به طور کامل(: 

 ج( در ساير موارد: معاف از خدمات رزمي

 زيس و...، اسپروتريكوعفونت هاي قارچي عميق و وسيع پوست مانند نوکارزياتيس -2بند 

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

 ب( کچلي: شش ماه معاف موقت

ي وريكه در دمايك دست يا دو دست و يا کف يك يا دو پا( شديد )جپروئيدروز )عرق کردن کف هي -3بند 

ا کامال خيس دقيقه کف دست ها يا پاه 5معمول اتاق بعد از شستن و خشك کردن دستها يا پاها بعد از مدت 

 شود( : معاف از خدمات رزمي

 عاف دائمو مخاطي مخاطي شديد و گسترده: م ليكن پالن پوستي -4بند 

 خارش شديد کف  دست که خال خال يا نقطه نقطه مي شود. پسوريازيس: -5بند 

و يا انورسه و  درصد( 25الف( شديد کف دست ها و با پاها و يا پسوريازيس هاي شديد و گسترده بدن )بيش از 

 يا پسوريازيسهاي شديد سروگردن: معاف دائم

 ب( در ساير موارد: معاف از خدمات رزمي

 سل هاي پوستي: معاف دائم -6بند 

 ائمدريماتوديسكوتيد: معاف لوپوس اريتماتو تحت حاد و يا لوپوس الويوس از شماتوسيستميك و يا  -7بند 

ولوژيك همات لوپوس اريتماتوسيستميك، بيماري مولتي سيستمي است که با وجود اتوآنتي باديها و اختالالت

 .مشخص مي گرددمختلف که منجر به ضايعات بافتي مي گردند 

 (ت پوستي شديد) اختالال خال هاي بيگمانته مادرزادي و يا آنزيوم هاي وسيع و غيرقابل عمل: -8بند 

 ئمالف( توأم با اختالالت عملي و يا در صورت که کراهت منظر شديد ايجاد کرده باشد: معاف دا

 ب( در ساير موارد: معاف از خدمات رزمي

 ي بزرگ: معاف دائميس با پالکهااير لنفوماي پوستي و پارايسورياميكوزيس مونكوئيد و س -9بند 
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ه يا چسبندگي درصد( سطح بدن و ضخيم بود20سبكاتريس هاي جلدي در صورتي که وسيع )بيش ز  -10بند 

و يا  داشته با تمايل به زخم شدن مانع حمل تجهيزات و با انجام تمرينات نظامي بودهبه اطراف داشته و 

 ي در اندامها ايجاد کرده باشد: معاف دائماختالالت عمل

 راي دارندگان مدارک کارشناسي و باالتر: معاف از خدمات رزميب -تبصره

 عاف دائممصورت و گردن در صورتيكه کراهت منظر شديد ايجاد کرده باشد: سبكاتريسهاي  -11بند 

رصد کل بدن: معاف د 40ت بيش از ويتينيگو گسترده صورت و با هر دو دست بطور کامل و يا با وسع -12بند 

 دائم

 راي دارندگان مدارک کارشناسي و باالتر: معاف از خدمات رزميب -تبصره

طحي هاي عمقي و س شديد که در اثر اختالالت عروقي ايجاد شده باشد مانند فلبيتعوارض پوستي  -13بند 

 که با ورم مزمن اندام توأم باشد: معاف دائم

 ائمدسيستميك: معاف ندولر شديد، منتشر، مقاوم و توأم با عالئم هيپودرميتهاي  -14بند 

تيت مزمن هالوپو، آکرودرما درماتوزهاي انوايميون تاولي اکتسابي و مادرزادي و آکرودرماتيت -15بند 

 مخاطي و عروقي: معاف دائم آنتروپاتيكا، اريتم مولتي فرم شديد يا درگيري

 هاي کف هر دودست و يا هر دو پاهيپرکراتوز يا ميخچه بازگيل -16بند 

ن مقاوم به درما درصد کف هر يك از دستها و پاها را گرفتار کرده باشد و 30در موارد شديد که بيش از الف( 

 باشد: معاف دائم

 معف از خدمات رزمي ب( درموارد خفيف:

مقاوم به درمان باشد:  درصد سطح بدن را گرفتار کرده باشد و 40فرونكلوز شديد و وسيع که بيش از  -17بند 

 معاف دائم

ه مواد موميت نسبت ببيماري هاي پوستي که در حين انجام خدمت وظيفه يا در اثر حساسيت و يا مس -18بند 

 شيميايي )شغلي، داروئي، جنگي( ايجاد شده و به درمان مقاوم باشد: معاف دائم

 کهير: جهت پيوست به آيين نامه مذکور -19بند 

 يوادم: معاف دائمانزالف( همراه 
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 ب( در ساير موارد: معاف از خدمات رزمي

 ائمالويسي اراتا همراه با کراهت منظر يا توتاليس و يا يونيورساليس: معاف د -20بند 

 راي دارندگان مدارک کارشناسي و باالتر: معاف از خدمات رزميب -تبصره

 انواع اکنه: -21بند 

 : معاف دائمتوام Fulminantو  Conglobateالف( اکنه 

 زميردمات خب( اکنه شديد که صورت و بدن را گرفتار نمايد و مقاوم به درمانهاي معمول باشد: معاف از 

 سالك پوستي( فعال: شش ماه معاف موقتليشمانيوز ) -22بند 

، ها، کبدهاي لنفاوي، ريهك بيماري با علت ناشناخته است که در آن التهاب در گرهي سارکوئيدوز: -23بند 

 دهد.ها رخ ميو ديگر بافت پوستها، چشم

 درصد سطح بدن: معاف دائم 25( نوع منتشر با درگيري بيش از الف

 ب( در ساير موارد: معاف از خدمات رزمي

 فيوفيري: معا ابيگمانتوزا،بيماري زنودرماتور مانند تووز اسكلروزيس، رکلين هوژن، آلبينيسم، گرودرم -24بند 

 دائم

زاسيون و ها با اختالل کراتينيايكتيوزها گروهي از بيماري يوز گسترده مادرزادي يا اکتسابي:ايكت -25بند 

 با درجات متغيري از درگيري هستند. گستردهدار ضايعات پوسته

 درصد سطح بدن: معاف دائم 25الف( بيش از 

 درصد و کمتر از سطح بدن: معاف از خدمات رزمي 25ب( 

 اد و ضخيم شدناغلب در لب بزرگ وپوست بيضه پديد آمده و با خارش زي ن:ليكن سيميلكس مزم -26بند 

ما ااست  پوست همراه مي باشد. استرس باعث تشديد اين اختالل مي گردد. درمان همانند درماتيت تماسي

كرر سبب ارش مخدربرخي موارد , از تزريق استروئيد به داخل ضايعه نيز کمك گرفته مي شود.دراين مورد نيز 

 . شديد مشكل مي شود وهر چه از شروع بيماري زمان بيشتر بگذرد درمان آن دشوارتر استت

 درصد سطح بدن: معاف از خدمات رزمي11 -20الف( بين 
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 درصد و باالتر سطح بدن: معاف دائم 21ب( 

  هيدرادنيت چرکي عود کننده: معاف از خدمات رزمي-27بند 

ير ردد. سي غدد عرق پوست عمدتا در نواحي چين دار بدن مي گاست که باعث درگير عود کنندهيك بيماري 

 باليني اين بيماري به ميزان زيادي متغير است.

شند ) اار نبمشمولين پزشك که از سالمتي کامل در خصوص هريك از بيماري هاي فوق برخورد -28بند 

 ات سنگينز خدماح باشند: معاف بيماري آنان در حد معافيت دائم باشد( ليكن قادر به طبابت در نيروهاي مسل

 ساير بيماري ها: -29بند 

عاف از خدمات مآيين نامه مي باشند:  2الف( ساير بيماري هاي موضوع اين بخش که منطبق با دسته دوم ماده 

 رزمي

ند: شش ماه آيين نامه مي باش 2ب( ساير بيماري هاي موضوع موضوع اين بخش که منطبق با دسته سوم ماده 

 قتمعاف مو

اشند: معاف آيين نامه مي ب 2ج( ساير بيماري هاي موضوع موضوع اين بخش که منطبق با دسته چهارم ماده 

 دائم

 بخش چهارم:بيماريهاي داخلي مغز و اعصاب)نورولوژي(

 ائمفريدريش و ...(: معاف داختالالت استحاله اي سلولهاي عصبي )مانند  -1بند 

 باشدهاي عصبي ميشامل از دست دادن کنترل نقص گفتاري و نارسايي نام بيماري ژنتيكي است که عاليم آن

يا  ن.م وني ر مراکز درماداختالالت تعادلي مخچه اي با عالئم ثابت شده باليني و اقدامات پاراکينيكي  -2بند 

 دانشگاهي: معاف دائم

يا  اني ن.م وينيكي در مراکز درماکپارانواع ميليتها و سكل آنها با عالئم ثابت شده باليني و اقدامات  -3بند 

 دانشگاهي:

عصبي  برهاييك سندرم باليني است که به علت التهاب طناب نخاعي ايجاد مي شود. در اين سندرم ميلين في

ت حرکتي و مشكال-به علت آسيب و تخريب ميلين فيبرهاي عصبي، اختالالت حسي .تخريب مي گردد

 .رددمي گ يت عرضي معموال باعث درگيري اندام در هر دو سمتعملكردي مثانه و روده ايجاد مي شود. ميل



  

 www.Avije.Org | 9099072068 19 

 

مشاوران آویژه دانشکانون    

 الف( در صورتيكه شديد باشد: معاف دائم

ات معاف از خدم باشد(: 4ب( در موارد خفيف )زماني که بر اساس طبقه بندي بين المللي )صفر تا پنج( تا حد 

 رزمي

ايدار و مي يا رواني پصورتيكه عوارض جسدر  ) التهاب حاد بافت مغزي(انسقالين ها و انسفالوپاتيها -4بند 

 ناتوان کننده داشته باشد: معاف دائم

 (: معاف دائمMSمولتيپالسكلروزيس ) -5بند 

 ر عضالني و عضالت بزرگ:غانواع ص -6بند 

 : معاف دائمNCVو  EMGبا الف( با اختالل شديد و ضعف مشهود اثبات شده 

 از خدمات رزميب( در صورتيكه بدون ضعف مشهود باشد: معاف 

 ي هاي اوليه و ثانويه: معاف دائمتانواع ميوپا -7بند 

دهند. نتيجه آسيبي بيماري عضالني به هر دليلي است که در آن عضالت عملكرد خود را از دست ميماهيچه

 ضعف عضالني است ميوپاتي

 اختالالت مادرزادي سيستم اعصاب مرکزي از هر نوع: معاف دائم -8بند 

 نوپليژها: معاف دائمها، همي پلژي ها، همي پارزيها و م رابارزيپااع پاراپليژي ها، انو -9بند 

معني فلج کامل پاها  ( بهParaplegia) يپاراپلژها است. به خصوص اندام پلژي به معني فلج کامل در عضالت

 .وتنه در هردوسمت )هردوپا( ولي دستها سالمند

 اف دائمپارابارزي ها و يا همي پارزيها: معباالتر در موارد  دگان مدارک کارشناسي وبراي دارن -تبصره

 ف دائمخارج هرمي: معاانواع اختالالت و حرکات غير طبيعي عضوي مربوط به دستگاه  -10بند 

ق اشتن سوابددانشگاهي با  انواع صرع به شرط ثبوت کلينيكي و پاراکلينيكي در مراکز درماني نظامي يا -11بند 

 أييد ابتالء به صرع: معاف دائممستند و مورد ت

 جود صرع باشد: معاف از خدمات رزميشروط فوق تحقق نيابد ولي احتمال ودر مواردي  -تبصره
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کلينيكي يكي و پاراو اثبات کلين شكل آنها با تأييد الكترود ياگنوزيسانواع پلي توريت ها بهبود نيافته و  -12بند 

 اقل دو مرکز(: معاف دائمدر مراکز درماني دانشگاهي يا نظامي )حد

ده مي (ناميPolyneuritis)پلي نوريتصاب محيطي در اندامها و بصورت قرينه باشد اگر ضايعه و درگيري اع-

 شود

 فيبروماتوزها:انواع نورو -13بند 

لول سرشد  ونوروفيبروماتوزها يك دسته اختالالت ژنتيكي مربوط به سيستم عصبي هستند که عمدتاً تكامل 

لى با وتواند از بدو تولد وجود داشته باشد هاى بيماري نوروفيبروماتوز مىي را متاثر مي نمايند.نشانههاي عصب

 .بلوغ تشديد مي شود

 الف( در موارد شديد )اختالل عملكرد يا کراهت منظر(: معاف دائم

 ب( در موارد خفيف: معاف از خدمات رزمي

عصبي به شرط  نثريت در صورت داشتن اختالل عملي وسابقه منثريت هاي مزمن و شكل انواع م -14بند 

 اثبات در مراکز درماني دانشگاهي يا نظامي: معاف دائم

 انواع نورالژيها: معاف از خدمات رزمي -15بند 

هاي اعصاب سر و گردد که اغلب به شاخهبه دردهاي پاروکسيمال شديد و منظمي اطالق مي نورالژيعبارت 

 باشد.گردن محدود مي

 انواع فلج اعصاب کرانيال: -16د بن

ا را به باشد و پيام هداريم که شماره يك الفكتوري است که مربوط به حس بويايي مي اعصاب کرانيالجفت 12

 کندبولب بويايي منتقل مي

 عاف دائمكي: مالف( درموارد تشديد مقاوم به درمان همراه با اختالل عملي با اثبات کلينيكي و پاراکليني

 موارد خفيف: معاف از خدمات رزميب( در 

 ئمانواع سكته هاي مغزي با عارضه عصبي ) ارگانيك يا غير ارگانيك(: معاف دا -17بند 

 عاف دائمنشگاهي: ما دايبيماري گراويس با اثبات کلينيكي و پارا کلينيكي در مراکز درماني نظامي  -18بند 
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 ماري خودايمني مزمن عصبي عضالني(( يك بيMyasthenia Gravis گراويسبيماري مياستني 

 گردن کج تورتيكولي: -19بند 

 درجه انحراف از خط قائم بدن: معاف از خدمات رزمي 15و  25الف( 

 درجه انحراف از خط قائم بدن: معاف دائم 25و بيش از  25ب( 

 راي دارندگان مدارک کارشناسي و باالتر: معاف از خدمات رزميب -تبصره

 (:C.Pمادرزادي )فلج مغزي  -20بند 

 همراه با اختالل عملكرد مشهود: معاف دائم الف( 

ز عاف ام)به نحوي که در هنگام راه رفتن در ظاهر عمومي عارضه اي مشهود نباشد(:  ب( در حالت خفيف

 خدمات رزمي

 راکلينيك:اپمي يا دانشگاهي و تأييد در مراکز درماني نظاپريوديك با حداقل دوبار بستري  هايپوکالمي -21بند 

 معاف دائم

بدن ،  م کليپتاسيم در بدن خيلي مهم است و اختالالت آن حتي مي تواند منجر به مرگ شود . ميزان پتاسي

mEq/kg 55-50 در  ميزان پتاسيم ٪98ل وجود دارد . است . پتاسيم ، يوني است که بيشتر در داخل سلو

 mEq/Lit 5-5/3مي باشد که معادل با  (ECF)آن در خارج سلول  ٪20است و فقط (ICF)داخل سلول 

ه يافت کرددي دراست کليه ، ارگان اصل در تنظيمميزان دفع پتاسيم است و اگر فردي در يك روز ، پتاسيم زيا

ارد دم غذايي ه رژيبباشد ، کليه دفع پتاسيم را زياد مي کند و برعكس . به هر حال ، ميزان دفع پتاسيم بستگي 

ذب مي شود و آن از دستگاه گوارش ج ٪90ز پتاسيمي که وارد بدن مي شود ، روزانه ا  که فرد مصرف مي کند

mEq/Lit 10-5 ( . دريافت در بيماران  50-٪55از آن از طريق مدفوع دفع مي شودCRF  ) و نارسايي کليه

اد يدي ايجديلي ش. اگر کسي دچار اسهال شود ، دفع پتاسيم او زياد مي شود مثالً در بيماري وبا که اسهال خ

 . مي شود ، ميزان پتاسيم در بدن خيلي کاهش پيدا مي کند و به حد خطرناکي مي رسد

 گيلن باره: -22بند 

 .اختالل نادري است که در اثر حمله سيستم ايمني بدن به اعصاب محيطي ايجاد مي شود

 الف( حاد: شش ماه تا يكسال معاف موقت
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 ب( بهبود يافته: معاف از خدمات رزمي

باشند نمشمولين پزشك که از سالمتي کامل در خصوص هريك از بيماري هاي فوق برخوردار  -23 بند

 يندمات سنگاز خ اري آنان در حد معافيت دائم باشد( ليكن قادر به طبابت در نيروهاي مسلح باشند: معاف)بيم

 ساير بيماري ها: -24بند 

عاف از خدمات مآيين نامه مي باشند:  2ه دوم ماده الف( ساير بيماري هاي موضوع اين بخش که منطبق با دست

 رزمي

ماه معاف  آيين نامه مي باشند: شش 2سوم ماده  ب( ساير بيماري هاي موضوع اين بخش که منطبق با دسته

 موقت

 عاف دائممآيين نامه مي باشند:  2ج( ساير بيماري هاي موضوع اين بخش که منطبق با دسته چهارم ماده 

 

 ماري هاي اعصاب و روانبخش پنجم: بي

 پسيكوزها: -1بند 

صد در 5 وپسيكوز اختالل کلي شخصيت است که طي آن بيمار خود آگاه نيست . پسيكوز بيماري شايعي است 

 .مردم به آن مبتال هستند

 و پسيكوزهاي آتبيك مزمن: معاف دائماختالالت هذياني  اسكيزوفرني، ،الف( اسكيزو افكتيو

 ا: شش ماه معاف موقتب( اختالل سايكو گذر

 اختالالت خلقي: -2بند 

 : معاف دائمالف( ابتال به بيماري دو قطبي نوع يك در هر مرحله 

 معاف دائم: افسردگي اساسيب( اختالل 

ع دوم انواع اختالل خلقي افسردگي خفيف )ديس تايمي و سايكو تايمي(، اختالل خلقي دو قطبي نو ج(

مات اف از خدد: معتحت کنترل بوده و يا تهديد کننده خود و اطرافيان نباش و)هايپومانيا( در صورتيكه با دار

 رزمي
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المتي ونه عقل شش ماه از حمله حاد )اولين حمله حاد( و افسردگي گذشته باشد و هيچگد( در صورتيكه حدا

 نداشته باشد: معاف از خدمات رزمي

 انواع اختالالت شخصيتي: -3بند 

 ائمجتماعي(، مرزي، اسكيزوئيد، اسكيزوناپيال و پارانوئيد: معاف دانواع سايكويات )ضد ا الف(

 ب( انواع ديگر اختالالت شخصيت در صورتيكه ناتوان کننده نباشد: معاف از خدمات رزمي

 ختالالت اضطرابي:ايا ساير  PTSD(، اختالل پانيك، اختالل اضطراب، فوبيا يا OCDاختالل وسواس ) -4بند 

 :ندگي هاي عقالني و کند ذهني هاانواع عقب ما -5بند 

 : معاف از خدمات رزمي70الف( با ضريب هوشي زير 

 : معاف از خدمات رزمي70-90ب( با ضريب هوشي بين 

 :اختالالت تكلم و لكنت زبان در صورتيكه علت رواني يا نورولوژيك داشته باشد -6بند 

 الف( موارد شديد: معاف دائم

 ارشناسي و باالتر: معاف از خدمات رزميارندگان مدارک کبراي د -تبصره

 در موارد متوسط يا خفيف: معاف از خدمات رزميب( در مورد 

باشد:  موسكسواليتي(کژخوئيهايي که مقادير شئونات اجتماعي و نظامي )از جمله انحرافات جنسي و ه -7بند 

 شش ماه معاف موقت

 م: معاف دائمپس از شش ماه در صورت اثبات در مراکز درماني ن. -تبصره

 اختالالت کنترل تگانه شديد: معاف دائم -8بند 

شكي با مدارک پز اختالالت سومانوفرم در صورتيكه بيش از دو سال طول کشيده باشد به شرط ثبوت -9بند 

 مستدل: معاف دائم

 راي دارندگان مدارک کارشناسي و باالتر: معاف از خدمات رزميب -تبصره

 ي يا حرکتي:اختالالت تيك صوت -10بند 
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 الف( نوع شديد: معاف دائم

 ب( نوع خفيف: معاف از خدمات رزمي

ونيستيك ( از قبيل اختالل اPervasive Developmental Disordersاختالالت فراگير رشد ) -11بند 

 اثبات شده:

 الف( شديد همراه با أفت عملكرد واضح: معاف دائم

 ب( خفيف: معاف از خدمات رزمي

 ائمرماني ن.م: معاف د( با ارائه گواهي پزشكي قانوني و تأييد در مراکز دTS)هويت جنسي  اختالل -12بند 

 اعتياد به مواد مخدر با روان گردان: شش ماه معاف موقت -13بند 

ماري ار نباشند )بيدر خصوص هريك از بيماري هاي فوق برخوردمشمولين پزشك که از سالمتي کامل  -14بند 

 سنگين ائم باشد( ليكن قادر به طبابت در نيروهاي مسلح باشند: معاف از خدمتدر حد معافيت دآنان 

 ساير بيماري ها: -15بند 

عاف از خدمات منامه مي باشند:  آيين 2الف( ساير بيماري هاي موضوع اين بخش که منطبق با دسته دوم ماده 

 رزمي

ماه معاف  آيين نامه مي باشند: شش 2ساير بيماري هاي موضوع اين بخش که منطبق با دسته سوم ماده ب( 

 موقت

 عاف دائممآيين نامه مي باشند:  2ج( ساير بيماري هاي موضوع اين بخش که منطبق با دسته چهارم ماده 

 

 بخش ششم: بيماريهاي جراحي مغز و اعصاب

 ليسنژيس:پلوليزيس و اسپوندپلوليستژيس و رترو -1بند 

 ه با اختالل و عالئم عصبي: معاف دائماسپوند پلوليزيس يا هر درجه همرا الف(

است که ( Isthmus يك نقص استخواني در مهره)قسمت ايسم مهره يا (Spondylolysis)اسپونديلوليزيس

 .ايجاد مي گردد Pars Interarticularis مربوط به عقب مهره در ناحيه اي بين پديكول و المينا يعني
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 لغزش ون لغزش است)برخالف اسپونديلوليستزيس که هماناسپونديلوليزيس يك عيب مهره اي يك طرفه بد

 .مهره است(.اسپونديلوليزيس بيشتر در فقرات کمري و در مهره پنجم کمر ديده مي شود

 

 پوند پلوليزيسم بدون اختالل و عالئمعصبي: معاف از خدمات رزميسب( ا

 : معاف دائممراه با عوارض عصبيديسك يا ديسك دهيدراته ه Bulge همراه با عالئم  ج( اسپوندپلوليستژيس

 عصبي: معاف از خدمات رزميد( اسپوندپلوليستژيس درجه يك و بدون اختالل و عوارض 

 : معاف دائمه( رتروليسنژيس همراه با عالئم عصبي

 ديسك: معاف دائم Extrusionانواع هرفي ديسكال يا  -2بند 

افتد ا گاهي خود به خود در ستون فقرات اتفاق مياي است که بعلت ضربه يا بلندکردن جسم سنگين و يعارضه

از قسمت محيطي آن يعني ∗ديسك يا هسته ديسك يا نوکلئوس پالپوزوس  بخش مرکزيو طي آن آزاد شدن 

 .گرددهاي عصبي و ايجاد عالئم باليني ميباعث فشار برروي ريشه∗ آنولوس فيبروزوس 

ي ضروري مي ستون فقرات در مراکز درماني نظامي و يا دانشگاه MRI) در مورد بيماران عمل نشده، انجام 

 و مواردي که ممنوعيت داشته ياشد از ميلوگرافي استفاده شود( باشد

دول اشمورل:معاف يادهيدراتاسيون ديسكال همراه با عالئم پان( Bulging(، برجستگي )Protrusion) -3بند 

 از خدمات رزمي

 اف دائمالمينكتومي با عمل جراحي همراه با سوابق مستند کلينيكي و پاراکلينيكي: مع -4بند 

خارج ميشوند  ستون مهرهجراحي است که از آن براي کاهش فشار بر روي ريشه هاي عصبي که از  نوعي

استفاده ميشود. در اين نوع از جراحي قسمتي از استخواني به نام المينا را که بر روي عصب قرار گرفته خارج 

 .د تا فشار کمتري به آن وارد شودميكنن

( خفيف ديسك انجام شده است: معاف از Bulgingيسكتومي به روش ليزر که براي برجستگي )د -تبصره 

 رزميخدمات 

 ايفتق ديسك بين مهرهبراي برطرف نمودن  ايديسك بين مهرهبه عمل جراحي جهت خارج نمودن قسمتي از 

 .شودو کاهش فشار از روي ريشه عصب و يا طناب نخاعي گفته مي

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AA%D9%82_%D8%AF%DB%8C%D8%B3%DA%A9_%D8%A8%DB%8C%D9%86_%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C#endnote_.DB.B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AA%D9%82_%D8%AF%DB%8C%D8%B3%DA%A9_%D8%A8%DB%8C%D9%86_%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C#endnote_.DB.B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AA%D9%82_%D8%AF%DB%8C%D8%B3%DA%A9_%D8%A8%DB%8C%D9%86_%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C#endnote_.DB.B2
http://www.iranorthoped.ir/fa/news/192
http://www.iranorthoped.ir/fa/news/192
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D8%B3%DA%A9_%D8%A8%DB%8C%D9%86_%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AA%D9%82_%D8%AF%DB%8C%D8%B3%DA%A9_%D8%A8%DB%8C%D9%86_%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
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 ز خدمات رزمي، لومباريزاسيون، اسپينابيفيدا و همي ساکراليزاسيون: معاف اساکراليزاسيون -5بند 

 دي استمادرزانجاري ه. يك نااستبه معناي چسبدن مهره آخر کمري به استخوان ساکروم  ساکراليزاسيون

 استخواني خوش خيم ستون فقرات:تومورهاي  -6بند 

 و موقعيتاختالل عملي ايجاد نمايد: معاف دائمحجم  رالف( در صورتيكه از نظ

 ب( بدون اختالل عملي: معاف از خدمات رزمي

 انواع شكستگي هاي مهره ها: -7بند 

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

 درصد: معاف دائم 25کالپس بيشتر از ب( با 

عاف از متفاع مهره: درصد و کمتر از ار 25ج( شكستگي زوائد شوکي يا عرضي يا شكستگي مهره با کالپس 

 خدمات رزمي

 مادرزادي جمجمه مانند ماکروسفالي، ميكروسفالي و...تغيير شكلهاي  -8بند 

 ف دائمالف( با اختالل عملكرد: معا

 ب( بدون اختالل عملكرد: معاف از خدمات رزمي

جراحي:  يا بدون عمل ر فشاري و توأم با اختالل عصبيکيستهاي آراگيوئيد و ضايعات مادرزادي با اث -9بند 

 معاف دائم

 (: معاف دائمA.V.Mاختالالت عروقي مغز )مثل آنوريسم و  -10بند 

خطي که ي بقه عمل جراحي و فاقد عارضه با شكستگي هاشكستگي هاي فرورفته جمجمه بدون سا -11 بند

 موجب دياستازيس نشده باشد: معاف از خدمات رزمي

 سابقه عمل جراحيروي مغز و جمجمه: -12بند 

 موقتالف( در صورتيكه کمتر از شش ماه از عمل جراحي گذشته باشد: شش ماه معاف 

 ب( همراه با اختالل عملي و يا عالئم عصبي: معاف دائم
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 ج( بدوا اختالل عملي و عالئم عصبي: معاف از خدمات رزمي

ها، تنگي آراکنوئيديت وعفونت ها کمپرسيونهاي نخاعي به علت تومورهاي استخواني مهره ها و يا شكل  -12بند 

 معاف دائم باشد: باشد يا به مرحله فلج رسيدهکانال نخاع و... که همراه با عالئم کلينيكي و پارا کلينيكي 

 رجي در داخل جمجمه و کانال نخاعي: معاف دائمهرنوع جسم خا -14 بند

 (:TOSتوراسيك اوت لت سندرم ) -15بند 

 يا (Thoracic outlet syndrome) توراسيک اوت لت سندرميا  نشانگان خروجي قفسه سينه

) TOS( ميشود آگزيالريتنگي فضاي خروجي قفسه سينه است که موجب فشار بر عروق و اعصاب ناحيه 

 الف( در صورت وجود عالئم باليني و پاراکلينيك بارز: معاف دائم

 ب( در صورت عدم وجود عالئم باليني از جمله دنده گردني و...: معاف از خدمات رزمي

 سرير و مننژ:انواع خونريزي هاي  -16بند 

 اني: شش ماه معاف موقتالف( در موارد حاد جهت سير مراحل درم

 ب( با عارضه عصبي )ارگانيك يا غير ارگانيك(: معاف دائم

 ج( بدون عارضه: معاف از خدمات رزمي

 تومورهاي عصبي: -17بند 

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

 ب( فلج اعصابي که سبب اختالالت عملي وناتوان کننده شود: معاف دائم

 دمات عصبي حسي: معاف از خدمات رزميج( ص

 وجود کيستهاي مغزي و يا نخاعي: -18بند 

 ائمدالف( به هر اندازه )عمل شده يا عمل نشده( به همراه اختالل عملي و يا عالئم عصبي: معاف 

 ب( بدون اختالل عملي يا عالئم عصبي: معاف از خدمات رزمي

 محيطي: ( وCNSتومورهاي سيستم اعصاب مرکزي ) -19بند 

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
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 الف( بدخيم: معاف دائم

 ب( خوش خيم يا عارضه عصبي و اختالل عملي: معاف دائم

 خوش خيم بدون عارضه عصبي واختالل عملي: معاف از خدمات رزميج( 

 )به جز نسج نرم(: هرگونه عمل جراحي روي ستون فقرات -20بند 

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

 به همراه اختالل عملكردي واضح: معاف دائمب( 

 ج( بدون اختالل عملكردي واضح: معاف از خدمات رزمي

نان آبيماري باشند )پزشك که از سالمتي در خصوص هر يك از بيماري هاي فوق برخوردار ن مشمولين -21بند 

 نخدمات سنگي در حد معافيت دائم باشد( ليكن قادر به طبابت در نيروهاي مسلح باشند: معاف از

 ساير بيماريها: -22بند 

عاف از خدمات مآيين نانه مي باشند:  2الف( ساير بيماري هاي موضوع اين بخش که منطبق با دسته دوم ماده 

 رزمي

اه معاف مشش  آيين نانه مي باشند: 2ب( ساير بيماري هاي موضوع اين بخش که منطبق با دسته سوم ماده 

 موقت

 عاف دائممآيين نانه مي باشند:  2وضوع اين بخش که منطبق با دسته چهارم ماده ج( ساير بيماري هاي م

 

 بخش هفتم: بيماري هاي ريه و قفسه صدري

قدان فكل(، جناق برجسته يا شتغيير شكلهاي مادرزادي قفسه صدري مانند سينه فرورفته )سينه قيفي  -1بند 

 عضالت تنفسي

کمتر از  FVCيا ريه ) (50کمتر از  EFأييد پاراکلينيك( در عملكرد قلب )الف( همراه با اختالل واضح باليني )و ت

 (: معاف دائمدرصد پايه 40

 ب( بدون اختالل تنفسي و قلبي: معاف از خدمات رزمي
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ل اه اختالومگالي( بهمر) فيستولها و تراکثوربرونك تغيير شكلهاي مادرزادي يا اکتسابي مجاري هوايي -2بند 

 درصد(: معاف دائم 50کمتر از  FEV1ديد ريه )عملكرد متوسط يا ش

 ائمدتغيير شكل و نقصهاي مادرزادي ديافراگم )نبودن ديافراگم يا فلج آن(: معاف  -3بند 

 ي عمل جراحي:طيا آلياژي کامل يا جزئي يا وزکسيون قسمتي از ريه  عدم تشكيل قسمتي از ريه -4بند 

 دائم: معاف دزصد پايه( 40کمتر از  FVC) فسيالف( با اختالل متوسط تا شديد در عملكرد تن

 خدمات رزميب( با اختالل خفيف در عملكرد تنفسي: معاف از 

ى نادرى ماتوژن بيماراستئوميليت ه ت دنده ها يا ترقوه يا جناق سينه يا کتف:استلينگ و استوميلي -5بند 

 .ستئوميليت منتهى شوداهاى توراکوتومى ممكن است به است. برش

 ماه(: معاف دائم 6نوع مزمن )بيس از الف( 

 ب( نوع حاد: شش ماه معاف موقت

 ج( نوع بهبود يافته: معاف از خدمات رزمي

 يا بيشتر( يا جناق يا ترقوه يا کتف3شكسستگي دنده ها ) -6بند 

 الف( در مورد حاد جهت سير مراحل درمان: شش ماه معاف موقت

ثبات اشرط  ر عملكرد تنفسي يا تغيير شكل شديد شده باشد بهب( در صورتيكه موجب اختالل متوسط يا بيشت

 (: معاف دائمدرصد پايه 40کمتر از  FVCدرصد يا  50کمتر از  FEV1) در بيمارستانهاي نظامي يا دانشگاهي

 ج( در صورت اختالل خفيف عملكرد تنفسي: معاف از خدمات رزمي

يشتر يا ب سي توسط( که ايجاد اختالل عملكرد تنفسيكاتريس ها )ناشي از سوختگي و يا عمل جراحي -7بند 

 درصد پايه(: معاف دائم 40کمتر از  FVCدرصد يا  50کمتر از  FEV1)نمايد 

خود  پلورزيجنب است.  ( به معني التهاب و تحريك پردهPleurisyيا پلوريت ) پلورزي :ورزيهالانواع پ -8بند 

 .ي گوناگوني باشدهايك بيماري نيست بلكه ممكن است نشانه بيماري

 الف( نوع مزمن )بيش از شش ماه(: معاف دائم

 ب( نوع حاد: شش ماه معاف موقت
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 سابقه پنوموتوراکس خودبخودي: -9بند 

باشد که مانع بازشدن ( به معني وجود هوا در حفره جنب ميPneumothorax)به انگليسي: پنوموتوراکس

 شود.کامل ريه مي

 بار(: معاف دائمالف( تكرار شونده )بيش از يك

 ب( يك بار تأييد شده: معاف از خدمات رزمي

 بي رودهبيماري التها- کوئيدوز، فيپروز منتشر ريه، سندرم کارتاژنر: معاف دائم -10بند 

ف از االتر: معايك لوب درگير باشد براي دارندگان مدارک کارشناسي و به در صورتيكه کمتر از فيپروز ري -تبصره

 خدمات رزمي

 ريهمبند( در ه)بافت  فيبروز( به معني تشكيل بافت Pulmonary fibrosis) فيبروز ريه ه:فيبروز ري -11بند 

 است

 يه(: معاف دائمدرصد پا 40کمتر از  FVCدرصد يا  50کمتر از  FEV1)الف( با اختالل عملكرد متسط يا بيشتر 

 ب( با اختالل عملكرد خفيف: معاف از خدمات رزمي

 اي قارچي مزمن ريه: معاف دائمبيماري ه -12بند 

 پنوموکونيوزها: معاف دائم -13بند 

هاي تحديدي ريوي ناشي از استنشاق غبارهاي معدني ( گروهي از بيماريPneumoconiosis) پنوموکونيوز

 هستند )مانند آزبست، سيليس و فلزاتي چون آهن و بريليوم(.

 سابقه ترومبوآميولي ريه: -14بند 

ساق و  د هايي که اين لخته هاي خون ميتوانند ايجاد کنند کنده شدن آنها از داخل وريخطرناک ترين مشكل

 Thromboembolism حرکت آنها به طرف قلب است. حرکت لخته در داخل وريدهاي عمقي را ترمبوآمبولي

  .ميگويند

مويرگ  لخته ها اين ر راهبعد از رسيدن اين لخته ها به قلب آنها به ريه ميرسند. در درون ريه اولين مانع بر س

 Pulmonary Thromboembolismهاي ريه هستند. رسيدن لخته به وريدهاي ريه را ترمبوآمبولي ريوي 

 .ميگويند
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 اگر تكرار شونده باشد )بيش از يكبار(: معاف دائمالف( 

 ب( اگر تكرار شونده نباشد: معاف از خدمات رزمي

 

 آمفيزم ريه: -15بند 

واره رفتن دي ز بينو ا ريهودي پارانشيم ريوي است که منجر به از بين رفتن خاصيت ارتجاعي به معني ناب آمفيزم

 مي شود. ريههاي آلوئول

 الف( بصورت منتشر: معاف دائم

 : معاف از خدمات رزميب( لوکاليزه

وائي بزرگ ا کيست هاي هيکيست هاي مختلف ريه )درموئيد و...( پلوروپريكارديال، ضايعات بوالريه و  -16بند 

 و متعدد:

رصد پايه(: د 40کمتر از  FVCدرصد يا  50کمتر از  FEV1) الف( با اختالل منوسط يا بيشتر عملكرد تنفسي

 معاف دائم

 ويا بدون اختالل عملكرد تنفسي: معاف از خدمات رزميب( با اختالل عملكرد خفيف 

 شكلهاي ريوي )ناشي از آبسه و...( -17بند 

 درصد پايه(: معاف دائم40کمتر از  FVC) سط يا بيشتر عملكرد تنفسيالف( با اختالل منو

 ويا بدون اختالل عملكرد تنفسي: معاف از خدمات رزمي عملكرد ب( با اختالل خفيف

 برونتكتازي با درگيري حداقل دو لوب: معاف دائم -18بند 

 (: معاف دائمCFسيستيك فيبروزيس ) -19بند 

اي يا تارفزوني کيسه :CF (انگليسيبه صورت مخفف )به  :Cystic Fibrosis (انگليسيبه ) فيبروز سيستيک)

 .شوندهاي از بدن سفت و چسبنده مييا سفتي مخاط، نوعي بيماري است که بر اثر آن ترشحات در بخش

ف درصد(: معا50ز اکمتر  FEV1همراه با اختالل عملكرد تنفسي متوسط ويا بيشتر )پرونسيت مزمن  -20بند 

 دائم

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
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 درصد(:50کمتر از  FEV1آسم به شرط اثبات کلينيكي و پاراکلينيكي و داشتن سوابق درماني باليني ) -21بند 

 عملكرد تنفسي متوسط ويا بيشتر: معاف دائمالف( با اختالل 

 ب( در نوع خفيف آلرژيهاي تنفسي: معاف از خدمات رزمي

 الل متوسط ويارضه ريوي ايجاد کرده و باعث اختبرولش و مدياستن که عااجسام خارجي ريه،  -22بند 

مي نهاي نظايمارستابو يا شرائين بزرگ را به اختالل بيندازد به شرط اثبات در بيشتردر عملكرد ريه شده باشد  

 يا دانشگاهي: معاف دائم

ن حداقل سيوستي يا رزکدو ويا بيش از دو دنده يا توراکوپالسابقه اعمال جراحي قفسه سينه اعم از  -23بند 

 يك لوب و يا دکورتيكاسيون ريه: معاف دائم

 وود يافته بدون عمل جراحي بهب تروماهاي غير نافذ ريه که باعث پارگي و کونتوزيون ريه شده باشد و -تبصره

 اختالل عملكرد تنفسي نيز ايجاد نكرده باشد: معاف از خدمات رزمي

د )با تأيي تر نموده باشدتالل عملكرد تنفسي متوسط ويا بيشتنگي هاي تراشه يا برولشها که ايجاد اخ -24بند 

 اسپيرومتري(: معاف دائميافته هاي 

 مدياستينهاي مزمن: معاف دائم -25بند 

 .باشد مزمنيا  حادتواند شود که ميگفته مي مدياستنيه ناح التهاببه )mediastinit ( مدياستينيت

 پيوند ريه: معاف دائم -26بند 

 هيپرتانسيون بولمونر اوليه در هر مرحله: معاف دئم -27بند 

يا  1رحله ي مه در کسي فشارخون آنها را بگيرد زيرا عالئمي وجود ندارد و فقط گهگاه در تعداد کمي از مردم ک

يپرتانسيون معموالً مردم آگاه نيستند که درخطر احتمالي ظهور ه .بيماري هستند عالئمي ظاهر مي شود 2

، گيجي، حالت خستگي :پيشرفته هستند. عالئم باال بودن فشارخون که کمتر خود را نشان مي دهند عبارتند از

صبي و يا ع تهوع يا اختالالت ديگر گوارشي، رنگ پريدگي و گاهي قرمز شدن پوست، خون دماغ شدن، اضطراب

الت له بودن، تپش قلب )احساس زنش غير طبيعي و سريع قلب(، لرزش، سوت کشيدن گوش، اختالبي حوص

چ نم که هيرمي کنعوظ و ناتواني جنسي و بي ميلي هم در مردها و هم در زن ها، سرگيجه و تلوتلوخوردن. تكرا

 معاينه يي به اندازه ي کنترل فشارخون مريض ها ارزشمند نيست

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%A7%D8%AF&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%A7%D8%AF&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B2%D9%85%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B2%D9%85%D9%86
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ار نباشند که از سالمتي کامل در خصوص هريك از بيماري هاي فوق برخورد مشمولين پزشك -28بند 

ات از خدم باشد( ليكن قادر به طبابت در نيروهاي مسلح باشندک معاف دائم بيماري آنان در حد معافيت)

 سنگين

 

 ساير بيماري ها: -29بند 

عاف از خدمات من نانه مي باشند: آيي 2الف( ساير بيماري هاي موضوع اين بخش که منطبق با دسته دوم ماده 

 رزمي

ماه معاف  آيين نانه مي باشند: شش 2ب( ساير بيماري هاي موضوع اين بخش که منطبق با دسته سوم ماده 

 موقت

 عاف دائممآيين نانه مي باشند:  2ج( ساير بيماري هاي موضوع اين بخش که منطبق با دسته چهارم ماده 

 

 )ارتوپدي( بخش هشتم: بيماري هاي استخوان

 گوژ پشتي ف دائمدرجه: معا30درجه و کيفوز توراکولومبار باالي 70کيفوز توراسيك باالي  -1بند

 درج: معاف از خدمات رزمي 50و 70ب( کيفوز توراسيكبين 

 درجه: معاف از خدمات رزمي 10و  30کولوميار بين ج( کيفوز تورا

 درجه: معاف دائم 30د( اسكوليوز بيش از 

  درجه: معاف از خدمات رزمي30و 20ز بين ه( اسكوليو

 يا انحراف جانبي ستون مهره، کجي ستون فقرات، کج بودن ستون مهره زاسكوليو

 زميردرجه: معاف از خدمات  45تا  20ان مدارک کارشناسي و باالتر اسكوليوز بين براي دارندگ -تبصره

عاف مراه باشد: مهفره و يا عارضه مفصلي چنانچه با تغيير شكل حشكستگي هاي قديمي حفره کوتيل  -2بند 

 دائم

 اواسكوالر سر استخوان رانبهر علت: معاف دائمنكروز  -3بند 
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 :نشكستگي هاي لگ -4بند 

 گين: معاف دائملالف( نوع ما

 : معاف از خدمات رزميOpen Bookب( نوع 

 شونرمان: معاف از خدمات رزمي -5بند 

 استتوميليت: -6بند 

 ماه معاف موقت الف( نوع حاد: شش

كرد ا اختالل عملبماه درمان بهبود نيافته يا منجر به تغيير شكل استخوان همراه  6ب( عفونتهايي که عليرغم 

 شده باشد: معاف دائم

 تومورهاي خوش خيم اسخواني: -7بند 

 ف دائماد: معهمراه با ايجاد اختالل مشهود در کار عضو به شرطي که با عمل جراحي بهبودي حاصل نشوالف( 

ا اولنا ب ديوس وفمور، تيبيا، کالكاتتوس، تالوس، اسكافوئيد، هومرس، راب( داخل استخواني در استخوان هاي 

 قطر استخوان: معاف دائم 3/1بيش از قطر 

 قطر استخوان: معاف از خدمات رزمي 3/1ج( داخل استخواني کمتر از 

 کيستهاي استخواني: -8بند 

ك متعدد قطر استخوان يا کيست هاي کوچ 3/1شكستگي يا با اندازه بيش از ( کيستهاي بزرگ با خطر الف

نا: يوس و اولمرس، راددر استخوان هاي فمور، تيبيا، کالكاتتوس، تالوس، اسكافوئيد، هوعدد( با عارضه  3)بيش از 

 معاف دائم

 ب( کيستهاي کوچك و دون عارضه: معاف از خدمات رزمي

 ي بلند:شكستگي هاي استخوان ها -9بند 

وضع نامناسب ماه جوش نخورده باشد و مفصل کاذب ايجاد کرده باشد و يا در9الف( شكستگي هايي که بعد ار 

 جوش خورده و اشكال عملي ايجاد نموده باشد: معاف دائم
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دون چر و بپا و يا بدون نصب پيچ يا پالک و يا کونب( شكستگي هاي جوش خورده استخوانهاي بلند و لگن 

 اف از خدمات رزميعارضه: مع

 کمتر از که چرج( شكستگي هاي جوش خورده استخوانهاي بلند و لگن پا و يا بدون نصب پيچ يا پالک و يا کون

 (ماه از تاريخ شكستگي9ماه از تاريخ شكستگس گذشته باشد: معاف موقت )به مدت حداکثر  6

 9استخواني غير از استخوان هاي بند  شكستگي هاي -10بند 

 ف دائمملكرد: معاماه جوش نخورده و با عمل جراحي نيز بهبود نيافته باشد همراه با اختالل ع 9از  الف( بعد

 ماه از تاريخ شكستگي(9معاف موقت )به مدت حداکثر ماه(: 9ب( جوش نخورده باشد )کمتر از 

 قطع يا فقدان يكي از اندامها: معاف دائم -11بند 

 کوتاهي پا: -12بند 

 سانتي متر)به استناد اسكنوگرام(: معاف دائم3از الف( کوتاهي بيش 

 سانتي متر: معاف دائم 5راي دارندگان مدارک کارشناسي کوتاهي بيش از ب -تبصره

 مساوي سه سانتي متر: معاف از خدمات رزميب( کوتاهي از يك تا 

 ات رزميسانتي متر: معاف از خدم 5تا مسائي  1راي دارندگان مدرک کترشناسي کوتاهي از ب -تصره

 سينرويال کندروماتوزيس مفاصل بزرگ همراه با اختالل عملي: معاف دائم -13بند 

 انكيتوز مفاصل بزرگ )هانش، زانو، مچ دست، آرنج، مچ پا(: معاف دائم -14بند 

 محدوديت حرکات مفاصل )غير قابل درمان و پايدار(: -15بند 

وطه(: معاف محدوده طبيعي حرکت مفصل مرب 4/1ش از در مورد مفاصل هانش، زانو و شانه) محدوديت بيالف( 

 دائم

ل در محدوده طبيعي حرکت مفص 2/1تا  4/1ان مدرکكارشناسي و باالتر محدوديت بين براي دارندگ -تبصره

 : معاف از خدمات رزمياندام فوقاني

کات ز حرچ دست، مچ پا، آرنج( در صورتي که بيش از نيمي امحدوديت حرکات ساير مفاصل بزرگ )مب( 

 محدود شده باشد: معاف دائم
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 ج( در موارد خفيف تر همراه با اختالل عملكرد: معاف از خدمات رزمي

عاف از ون عارضه(: مدر رفتگي مكرر و يا قديمي و مادرزادي مفاصل بزرگ عمل کرده يا نكرده )بد -16بند 

 خدمات رزمي

 عاف دائمبه فاصله بيش از دو ماه ايجاد شود: مر صورتيكه در حين خدمت بيش از دو نوبت دررفتگي د -تبصره

اف از ظامي باشد: معشلي ليگامانهاي زانو و مچ پا و در رفتگي عادتي مفاصل که مانع تمرينات ن -17بند 

 خدمات رزمي

 سندرم ايسكميك ولكمن: -18بند 

 الف( در موارد شديد: معاف دائم

 ب( در موارد خفيف: معاف از خدمات رزمي

 دائم ( و يا فقدان ارزش کاري آن در يك دست: معافM.C.Pان کامل شست )از مفصل فقد -19بند

 راي دارندگان مدارک کارشناسي و باالتر: معاف از خدمات رزميب -تبصره

 فقدان انگشتان دست: -20بند 

 الف( سه انگشت و يا بيشتر در يك دست: معاف دائم

نگشت در بيش از سه انگشت و با انگشت شست بهمراه دو ا راي دارندگان مدارک کارشناسي و باالتر،ب -تبصره

 معاف دائم يك دست:

ابل غير قب( قطع يك بند انگشت شست يا سبابه و يا تا شدن انگشتان دست شود مانند سنداکتيلي و... )

 درمان(:

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

 انگشت و باالتر: معاف دائم 3تر مدارک کارشناسي و باالبراي دارندگان  -تبصره

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

 کوتاهي اندام فوقاني درمقايسه با يكديگر: -22بند 

 سانتيمتر باشد: معاف دائم 5الف( در صورتيكه بيش از 
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 سانتي متر: معاف دائم 7راي دارندگان مدارک کارشناسي و باالتر کوتلهي بيش از ب -تبصره

راي دارندگان مدارک کارشناسي و باالتر: سانتيمتر ب 2-7راي مشمولين تا فوق ديپلم سانتيمتر ب 2-5 ب( بين

 معاف از خدمات رزمي

 سينوستوز استخوان هاي ساعد: -23بند 

رد در ايجاد بالوه سينوستوز قسمت بااليي ساعد، بيماري ناتوان کننده اي است که در صورت ابتالي فرد به آن ع

 .طراف آرنج و ساعد مشكالت زيادي را بوجود مي آوردشديد در ا

اي هشكستگي هاي اطراف آرنج با تروماي شديد، سوختگي، ضربه سر و اعمال جراحي وسيع در شكستگي 

 اطراف آرنج از مهمترين عوامل خطر اصلي عارضه سينوستوز قسمت بااليي ساعد است

 الف( در دودست: معاف دائم

 باالتر: معاف از خدمات رزمي ارک کارشناسي وبراي دارندگان مد -تبصره

 ب( در يك دست: معاف از خدمات رزمي

 کويبتوس واروس ووالگوس: -24بند 

 کوبيتوس واروس نوعي تغيير شكل يا دفرميتي آرنج بصورت انحراف به داخل است

 الف( همراه با اختالل عملكرد يا ضايعه عصبي يكطرفه با دوطرفه: معاف دائم

 تر: معاف از خدمات رزمييك طرفه براي دارندگان مدارک کارشناسي و باالالل عملكرد اخت -تبصره

 درجه انحراف: معاف از خدمات رزمي 10ب( بيش از 

 کوکساپالتا، کوکساوارا، کوکسا ماگنا، کوکسا والگا: -25بند 

 ي: معاف دائمور طبيعدرجه تغيير از مح 30از سز استخوان فمور و با بيش از  %30الف( با گرفتاري بيش از 

 درجه: معاف از خدمات رزمي 30تا  20ب( با گرفتاري بين 

 ك:سنپارگي مي -26بند 

 الف( دو زانو همراه با اختالل عملكرد: معاف دائم

 براي دارندگان مدارک کارشناسي و باالتر: معاف از خدمات رزمي -تبصره
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 شده يا نشده: معاف از خدمات رزمي ب( پارگي منبسك يك زانو و يا دو زانو بدون اختالل عمل

 :ري مفصل گرددمقاطع زانوي يك پا که باعث ناپايداپارگي شديد و کامل رباطهاي جانبي و م -27بند 

 الف( در مواردي که چند رباط )بيش از دو رباط( پاره شده باشد: معاف دائم

 : معاف دائمPLCو  ACLب( در موارد پارگي رباط 

 يكي از رباطهاي جانبي: معاف دائمبهمراه  PCLيا  ACLاط ج( در موارد پارگي رب

 راي دارندگان مدارک کارشناسي و باالتر: معاف از خدمات رزميب -تبصره

 دوطرفه: معاف دائم PCLيا  ACLد( پارگي 

 )دو رباط و بيشتر همراه با اختالل عملي: معاف دائمه( در افراد جراحي شده 

 تالل عملي: معاف از خدمات رزميو( در افراد جراحي شده بدون اخ

 ز( پارگي منسبك و يك رباط: معاف از خدمات رزمي

 زانوي پرانتزي نوواروم:ژژنووالگوم،  -28بند 

 ائمدسانتي متر(: معاف  12مور بيش از قالف( در موارد شديد )فاصله بين دو قوزک يا دو کونديل 

 سانتي متر: معاف دائم 14ز راي دارندگان مدارک کارشناسي و باالتر بيش اب -تبصره

 خدمات رزمي (: معاف ازcm12-15بين  دو قوزک يا دو کونديل قمورب( در موارد خفيف )فاصله بين 

 سانتي متر: معاف دائم 10ج( همراه با چرخش تيبيا با فاصله مساوي و بيش از 

 ر: معاف دائمسانتي مت 12راي دارندگان مدارک کارشناسي و باالتر با فاصله بيش از ب -تبصره

 عقب زدگي زانو کوروانوم:ژنورا -29بند 

 درجه: معاف دائم 15الف( بيش از 

 درجه: معاف از خدمات رزمي 15ب( کمتر از 

 صافي کامل کف يك پا يا هر دو پا: -30بند 

 (: معاف دائمHill valgusالف( در انواع سخت به همراه دفورميتي مچ پا مانند )
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 باالتر: معاف از خدمات رزمي ارک کارشناسي وبراي دارندگان مد -تبصره

ات معاف از خدم ( بدون عارضه و دفورميتي:Rigid يا Flexibleب( صافي کامل کف يك پا يا هردو پا در انواع )

 رزمي

 پارگي بهبود نيافته تاندون آشيل: معاف دائم -31بند 

 ائمپا: معاف دحرکتي مچ  ن و محدوديتکوتاهي تاندون آشيل توأم با اختالل در نشست -32 بند

دارک ون آشيل توأم با اختالل در نشستن و محدوديت حرکتي مچ يا براي دارندگان مکوتاهي تاند -تبصره

 کارشناسي و باالتر: معاف از خدمات رزمي

خدمات  وس(: معاف ازتغيير شكل اکتسابي يا مادرزادي استخوانهاي نارس و متانارس )هالوس و الگ -33بند 

 رزمي

 قطع انگشتان پا: -34د بن

 الف( قطع سه انگشت کامل از يك پا و يا قطع شست در هر دو پا: معاف دائم

تر: معاف درک کارشناسي و باالدر صورتيكه قطع سه انگشت بغير از انگشت شست باشد براي دارندگان م -تبصره

 از خدمات رزمي

 ب( قطع چهار انگشت در پاها: معاف دائم

 اف از خدمات رزميان مدرک کارشناسي و باالتر: معبراي دارندگ -تبصره

 ج( قطع شست در يك پا: معاف از خدمات رزمي

 پاي افتاده– : معاف دائمFoot dropاکي نيسم  -35بند 

 دفورميتي هاي مفصل مچ پا: -36بند 

 الف( در موردي که اختالل در راه رفتن ايجاد کرده باشد: معاف دائم

 ر راه رفتن ايجاد نكرده باشد: معاف از خدمات رزميب( در مواردي که اختالل د

 CPي از يد ناشبيماري هاي اسكلتي استخواني نظير استئرلس ايمپوفكتا، ارنروگريپوريس، سكلهاي شد -37بند 

 و يوليو و انهدام کامل پاشنه)نكروز استخوان نالوس(: معاف دائم
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 هيپ و مچ پا: استئو کوندريت ديسكانت زانو، -38بند 

قسمتي از سطح فوقاني  غضروفاست. در اين بيماري  تالوستئوکندريت ديسكان نوعي آسيب سطح فوقاني اس

 .زير اين غضروف است استخوانيدن خون به تالوس از بين ميرود و علت آن نرس

 وبيشتر: معاف دائم 3الف( درجه 

 : معاف از خدمات رزمي3ب( کمتر از درجه 

مراه با رمان هماه از زمان تشخيص و د9بيماري هاي جوش نخوردگي اسكافيئدو کن باخ پس از  -39بند 

 اختالل عملكرد: معاف دائم

 راي دارندگان مدارک کارشناسي و باالتر: معاف از خدمات رزميب -تبصره

 و آزاد: تمام فاليهاي بدبكوله عضالني -40بند 

 الف( اگر نقص عضو يا اختالل عملكرد ايجاد کرده باشد: معاف دائم

 ب( ساير موارد بدون عارضه: معاف از خدمات رزمي

 (Club Foot)پا چنبري -41بند 

 ائمدد: معاف ن باشالف( در صورتيكه ايجاد عارضه دفورميتي نموده باشد کهمانع انجام تمرينات يا پوشيدن پوتي

 ب( در غير از موارد فوق: معاف از خدمات رزمي

 وجود جسم خارجي در مفاصل بزرگ: -42بند 

 ائمبا اختالل عملي واضح همراه باشد: معاف د الف( در صورتيكه

 ب( بدون ايجاد اختالل عملي: معاف از خدمات رزمي

 برداشتن کشكك )پاتلكتومي(:خارج کردن پانال -43بند 

 الف( توتال يك طرفه يا دوطرفه: معاف دائم

 راي دارندگان مدارک کارشناسي و باالتر يك طرفه: معاف از خدمات رزميب -تبصره

 ب( پارسيل همراه با اختالل عملكرد: معاف دائم

http://www.iranorthoped.ir/fa/news/1596
http://www.iranorthoped.ir/fa/news/1596
http://www.iranorthoped.ir/fa/news/1331
http://www.iranorthoped.ir/fa/news/1331
http://www.iranorthoped.ir/fa/news/1332
http://www.iranorthoped.ir/fa/news/1332
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 ككنرمي کش -کندروماالسي پاتال واسكوداشالتر: معاف از خدمات رزمي -44بند 

 آسيبهاي عروق اندامها: -45بند 

 الف( در صورتيكه سبب اختالل عملكرد بارز اندام شده باشد: معاف دائم

 ب( در صورتيكه اختالل ايجاد شده جزئي باشد: معاف از خدمات رزمي

دار نباشند متي کامل در خصوص هر يك از بيماري هاي فوق برخورمشمولين پزشك که از سال -46بند 

 ينسنگدمات از خ )بيماري آنان در حد معافيت دائم باشد( ليكن قادر به طبابت در نيروهاي مسلح باشند: معاف

 ساير بيماري ها: -47بند 

عاف از خدمات باشند: مآيين نانه مي  2الف( ساير بيماري هاي موضوع اين بخش که منطبق با دسته دوم ماده 

 رزمي

ماه معاف  آيين نانه مي باشند: شش 2ب( ساير بيماري هاي موضوع اين بخش که منطبق با دسته سوم ماده 

 موقت

 عاف دائممآيين نانه مي باشند:  2ج( ساير بيماري هاي موضوع اين بخش که منطبق با دسته چهارم ماده 

 ي عموميبخش نهم: بيماري هاي دستگاه گوارش و جراح

 التهاب مري ازوفاژيتها: -1بند 

يا نولوژي( داده وکه منجر به مري پارت شده و يا ديسپالزي  )با گزارش پا( 4و 3الف( ازوفاژيت شديد )مراحل 

 اولسري که ايجاد عوارض ناتوان کننده کرده باشد )مانند تنگي مري(: معاف دائم

 زميازوفازيت در مراحل يك و دو: معاف از خدمات رب( 

ه با انقباض تونيك کاست  مري( نوعي اختالل حرکتي نادر achalasia)به انگليسي:  آشاالزي :ياشاالز -2بند 

 شود.مشخص مي مرياسفنگتر تحتاني 

 الف( عمل نشده و عمل شده اي که بعد از عمل عود کرده يا عارضه دار شده باشد: معاف دائم

 ميب( عمل شده بدون عارضه: معاف از خدمات رز

 واريسهاي مري به هر علت و با هر درجه: معاف دائم -3بند 
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 ئممل(: معاف داعكولهاي مري ، معده، اثني عشر و ديور تبكلوز )عارضه دار و غير قابل ديورتب -4بند 

ح و يا نيروهاي مسل سكوپي در مراکز درمانيهرگونه زخم دستگاه گوارش که با اندوسكوپي يا کولونو -5بند 

 ثبات شده باشد:دانشگاهي ا

 الف( در موارد عارضه دار )سوراخ شدگي يا خونريزي يا...(: معاف دائم

 ب( بدون عارضه: معاف از خدمات رزمي

 صفرا، پانكراس و طحال:هرگونه عمل جراحي روي کبد، کيسه صفرا، مجاري  -6بند 

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

 : معاف از خدمات رزميون عارضهب( بد

 تومورها و کيستهاي )مادرزادي يا اکتسابي(: -7بند 

 الف( بدخيم دستگاه گوارش )کبد، پانكراس، طحال( عمل شده يا عمل نشده: معاف دائم

 گوارشي: معاف دائمب( خوش خيم عمل شده همراه با اختالل عملكرد 

 د: معاف از خدمات رزميج( خوش خيم عمل شده و نشده بدون اختالل عملكر

 آب آوردگي شكم– ت به هر علت: معاف دائمآسي -8بند 

 : معاف دائمبيماري هاي متابوليك که منجر به آسيب کبدي شده باشد -9بند 

ي متر سانت 15تر از بشرطي که از خط وسط ترقوه در سونوگرافي باال)هياتومگالي شديد به هر علت  -10بند 

 لمس گردد(:معاف دائم دهدر زير دنسانتي متر  5باشد و يا 

 پورتال هايپرنانسيون به هر علت فيبروز و سپروز کبدي: معاف دائم -11بند 

 ميبي کبد:آآبسه هاي چرکي و  -12بند 

 الف( حاد: شش ماه معاف موقت

 ب( عمل شده با عارضه: معاف دائم

 ج( عمل شده بدون عارضه: معاف از خدمات رزمي
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 ي:همانژيوم کبد -13بند 

 شود.عالمت و به صورت تصادفي کشف مي است که معموالً بدون کبدخيم ترين تومور خوششايع همانژيوم کبد

 سانتي متر: معاف دائم 5الف( با اندازه مساوي يا بيشتر از 

 سانتي متر: معاف از خدمات رزمي 5ب( با اندازه کمتر از 

 ور: معاف دائمبكلر، کلستاز دوبين جانسون و رونکربيماري  -14بند 

 مدارک کارشناسي و باالتر: معاف از خدمات رزميتبصره: براي دارندگان 

 بيماري ژبليوت: معاف از خدمات رزمي -15بند 

مت غالب را تشكيل دهد و نوعي که يبوست عال IBS-Dکه در آن اسهال عالمت غالب باشد  بيماري نوعي از اين

IBS-Cمتناوباً ظاهر شوند ، ناميده و به نوعي که اين دو عالمت. 

خوني  از اختالالت صفراوي ناشيبيماري هاي مادرزادي اکتسابي و يا سنگهاي کيسه صفرا و مجاري  -16بند 

 پايه: معاف موقت

(: کز نظامي يا دانشگاهيسانتي متر و بيشتر با تأييد سونوگرافي در مرا 16اسپلنومگالي قابل لمس ) -17بند 

 بزرگ شدن طحال -معاف دائم

 اسپلنكتومي يا فقدان مادرزادي طحال: معاف دائم -18بند 

 راي دارندگان مدارک کارشناسي و باالتر: معاف از خدمات رزميب -تبصره

 پانكراتبت: -19بند 

اي که نزديك معده قرار دارد و به هضم غذا کمك دهد لوزالمعده )پانكراس(، غدههنگامي رخ مي پانكراتيت

 شود.، دچار التهاب ميکندمي

 الف( حاد: شش ماه معاف موقت

 ب( مزمن با عارضه: معاف دائم

 سنگهاي پانكراس و فستول پانكراس: معاف دائم -20بند 
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ي عروق لنف آنژکتاز )مانند بيماري سلياک، اسپروي تروبيكال، بيماري ويپل( سندرم هاي سوء جذب -21بند 

 روده: معاف دائم

وليت اولسرو و... ) با ک( به ثبوت رسيده مانند کرون، IBDتگاه گوارش)کليه بيماري هاي التهابي دس -22بند 

 : معاف دائمتأيد باتولوژي(

 شده باشد پارسيل روده( پريتوئينهاي مزمن که باعث اختالل در کار احشاء )چسبندگي يا انسداد مكرر -23بند 

 يا قارچي(: معاف دائم)اعم از سلي 

 دائم سندرم هاي بوليبوزيس: معاف -24بند 

مجموعه اي از چند سندرم هستند که  (Inherited polyposis syndromes)هاي پوليپوزيس ارثيسندرم

 .است که معموالً ريشه ارثي دارند سيستم گوارشيهاي متعدد بخصوص در ويژگي همه آنها وجود پوليپ

 تنگي هاي کولون رکتوم و مقعد بهر علت )عمل شده يا نشده(: معاف دائم -25بند 

 هيرشپونگ: -26بند 

عملكردي در  -يك اختالل عصبي  :Hirschsprung's disease (HD) (انگليسيبه ) بيماري هيرشپرونگ

فاقد  دستگاه گوارشهاي ابتدايي و يا قسمت روده بزرگناحيه شكمي بوده که طي آن تمام و يا بخشي از 

عصبي کامل درانتهاي روده، اين بدليل عدم وجود بافت  .شونداعصاب و در نتيجه دچار اختالل عملكردي مي

کند و اين در پشت قسمتي که اعصاب کامل ندارد تجمع پيدا مي مدفوعقسمت تحرک کافي نداشته و در نتيجه 

 .شودگشاد و بزرگ مي مزمنقسمت بطور 

 الف( ثابت شده: معاف دائم

 : معاف از خدمات رزمي ultra shortب( نوع 

 پرواليس: -27بند 

 .ل شايع دريچه ميترال است( يك اختالMVPپروالپس دريچه ميترال يا افتادگي دريچه ميترال ) 

 الف( حقيقي رکتوم: معاف دائم

 ب( ساير انواع پروالپيس ها: معاف از خدمات رزمي

 بي اختياري مدفوع مادرزادي و اکتسابي)با تأييد کلينيك و پارا کلينيك(: معاف دائم-28بند 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85_%DA%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85_%DA%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AF%D9%87_%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AF%D9%87_%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87_%DA%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87_%DA%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%81%D9%88%D8%B9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%81%D9%88%D8%B9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B2%D9%85%D9%86_%28%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C%29
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B2%D9%85%D9%86_%28%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C%29


  

 www.Avije.Org | 9099072068 45 

 

مشاوران آویژه دانشکانون    

 هرگونه فتق خارجي نواحي اينگوئيتال،فمورال و جدار شكم: -29بند 

 ده عود کرده: معاف دائمالف( عمل ش

 ب( عمل نشده )جهت انجام عمل جراحي(: شش ماه معاف موقت براي يكبار

 ج( عمل نشده و يا عمل شده بدون عارضه: معاف از خدمات رزمي

 به باال: 3انواع فتقهاي ديافراگماتيك)عمل شده و عمل نشده( گريد  -30بند 

 دائمالف( با اختالل عملكرد گوارشي يا تنفسي: معاف 

 ب( بدون اختالل عملكرد گوارشي يا تنفسي: معاف از خدمات رزمي

 فستيوالهاي مقعدي غير قابل درمان: معاف دائم -31بند 

 مات رزميسينوس نافي با ارتباط به روده يا مثانه اثبات شده عمل نشده: معاف از خد -32بند 

 سينوس بيلونيدال: -33بند 

اين  يك کيسه کوچك پوستي حاوي مو در قسمت پايين کمر است. لسينوس پيلونيدا يا پيلونيدالکيست 

 بيماري در جنگ جهاني دوم به نام بيماري رانندگان جيپ معروف بود.

 الف( عمل شده يا نشده: معاف از خدمات رزمي

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

 اف از خدمات رزميالف( عمال شده يا نشده: مع

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

 ج( آبسه هاي پيلونيدال عمل نشده)جهت انجام عمل جراحي(: شش ماه معاف موقت

 بواسيرها: -34بند

 : معاف از خدمات رزمي3و  2الف( بواسيرهاي داخلي و خارجي با درجه 

 ف دائممل جراحي و عارضه دار: معابا عود بيش از ع 3و خارجي با درجه بيش از  ب( بواسيرهايداخلي

 واريس ها: -35بند 
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 الف( شديد همراه با اختالل عملكرد و عوارض شديد: معاف دائم

 ب( خفيف و متوسط: معاف از خدمات رزمي

اشتن منجر به برد وبوده هرگونه اعمال جراحي روي دستگاه گوارش که همراه با اختالالت گوارشي  -36بند 

 ئماف دااز عضو )بجز آپانديس( و يا اناسنوموز شده و يا چسبندگي وسيع ايجاد کرده باشد: مع قسمتي

اشد: برا گرفته فز اندامها را تومورهاي عروق لنفاوي، لنف ادنوم، لنف ادم مزمن و الفانتيازيس که يكي ا -37بند 

 معاف دائم

 تومورهاي خلف صفاتي: -38بند 

 الف( بدخيم: معاف دائم

 ب( خوش خيم حجيم با عارضه: معاف دائم

 ج( خوش خيم بدون عارضه: معاف از خدمات رزمي

دار نباشند مشمولين پزشك که از سالمتي کامل در خصوص هر يك از بيماري هاي فوق برخور -39بند 

 يندمات سنگاز خ سلح باشند: معاف)بيماري آنان در حد معافيت دائم باشد( ليكن قادر به طبابت در نيروهاي م

 ساير بيماري ها: -40بند 

عاف از خدمات مآيين نانه مي باشند:  2الف( ساير بيماري هاي موضوع اين بخش که منطبق با دسته دوم ماده 

 رزمي

ماه معاف  آيين نانه مي باشند: شش 2ب( ساير بيماري هاي موضوع اين بخش که منطبق با دسته سوم ماده 

 موقت

 عاف دائممآيين نانه مي باشند:  2( ساير بيماري هاي موضوع اين بخش که منطبق با دسته چهارم ماده ج

 

 بخش دهم: بيماريهاي خون و انكولوژي )بدخيمي ها(

 کم خوني هاي مگااويالستيك: -1بند 
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ه انداز خون است ولي متوسط کميعني هموگلوبين بيمار زير دوازده است و بيمار  ماکروسيتيك کم خوني

 .گلبولهاي قرمز بزرگتر از حد معمول )صد فمتوليتر( است

 الف( مقاوم به درمان: معاف دائم

 معاف از خدمات رزميب( موارد قابل درمان دارويي: 

 اختالالت ساختماني ارثي گلبول قرمز: -2بند 

 گلبول قرمز اختالالت ارثي -درصد: معاف دائم 40اوالوسيتوريز بيش از الف( 

 : معاف از خدمات رزمي 15<سينوريزاوالو <40ب( 

 کم خوني هاي مزمن مادرزادي -3بند 

 

 بخش يازدهم: بيماري هاي دستگاه ادراري تناسلي

 يا عفوني يا فونكسيون:انسداد ادراري به داليل عضوي -1بند 

 ائماف دعمالف( در صورتيكه برطرف کردن انسداد فقط با عمل جراحي امكانپذير بوده و عود کرده باشد: 

 ب( در ساير موارد: معاف از خدمات رزمي

 عمل شود. 4دراري طبق بند اموارد مرتبط با سنگهاي  -تبصره

 برگشت ادرار به حالب ها: -2بند 

 باشد: معاف دائم 3مساوي يا بيشتر از درجه الف( اگر دو طرفه با يك طرفه 

 ب( يك طرفه و خفيف: معاف از خدمات رزمي

 عفوني )ميكروبي، انگل، قارچي(:بيماري هاي  -3بند 

، اه مثانه، بيضه : کليه، لگنچه، حالب،الف( مزمن و عود کننده با سه نوبت يا بيشتر در هر يك از اعضائ ذيل

 مجاري ادرار و پروستات: معاف دائم

 ب( اينديديميت و پروستاتيت مزمن: معاف از خدمات رزمي
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 .شود( در دستگاه تناسلي مردانه گفته ميبه التهاب مجاري اپيديديم )روخاگ ديميتاپيدي

 سنگهاي حالب،کليه،پروستات، مثانه و نفروکلسينوز -4بند 

طرفه يدار باشد.) يكايجاد کرده باشد و با وجود درمان سنگ، هيدرونفروز پا 3هيدرونفروز درجه الف( درصورتيكه 

 يا دوطرفه(: معاف دائم

 عاف دائمسنگهاي شاخ گوزني عمل نشده عارضه دار:مب( 

 ج( وجود سنگهاي متعدد عالمت دار همراه با هيدرونفروز خفيف: معاف از خدمات رزمي

 سابقه وجود سنگهاي حالب يا کليه يا مثانه عمل شده بدون عارضه: معاف از خدمات رزميد( 

 ته( چنانچه بيمار با سنگ و هيدرونفروز مراجعه نموده و قابل درمان باشد: شش ماه معاف موق

شده: ه و عمل نتومورهاي خوش خيم عارضه دار و عود کننده و بدخيم دستگاه ادراري تناسلي عمل شد -5بند 

 معاف دائم

 ف دائما عارضه: معابرنروپريتوان، فيبروزرتروپرينوان و کيست هااي رتروبتوان همراه بيماري هاي  -6بند 

 بيماري هاي طبي کليه -7بند 

بيش از  ن اوريت مزمن، پيلونفرنت مزمن، بيماريهاي کالژن کليه، پروتئيکلرمرونفريالف( سندروم نفرونيك، 

 : معاف دائمميلي گرم و نارسائي مزمن کليه 500

 BUN فزايشارى و گلومرولونفريت حاد يك بيمارى است که با آغاز ناگهانى هماچوري، ادم، هيپرتانسيون، اليگو

ى يا ت قبلفى وجود داشته باشد. ممكن است يك عفونو کرآتينين، همراه است. ممكن است احتقان ريوى خفي

ته باشد. تنهائى وجود داشهمزمان با يك بيمارى چند عضوى عامل ايجاد آن باشد و با بيمارى گلومرولي، به

کند. ممكن أييد مى، تشخيص را تRBC هاىکست ۀمعموالً هماچوري، پروتئينورى و پيورى وجود دارند و مشاهد

 .ش يافته باشدخصوص، سطح کمپلمان سرم کاهيط بهاست در برخى شرا

 نوعي  – ب( گلومرولونفريت و پيلونفريت حاد: شش ماه معاف موقت

 ج( هماجوري اسانسيل: معاف از خدمات رزمي

 هيدرونفروز يا انساع لگنچه: -8بند 

 ه کليه مي باشد.، ناشي از وجود مانع بر سر راه تخليه ادرار از لگنچيا هيدرونفروزکليه  اتساع لگنچه
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ه باشد: با عارض )يكطرفه يا دوطرفه( در صورتيكه غيرقابل درمان باشد و يا پس از درمان همراه 3الف( درجه 

 معاف دائم

 درجه يك و باالتر )يكطرفه يا دوطرفه(: معاف از خدمات رزميب( 

 (جراحي کليه)  نفرکتومي: -9بند 

 يك طرفه: معاف دائم الف(

 پالستي دوطرفه: معاف دائم ب( پارسيل يا پيلو

 انسداد محل اتصال حالب به لگنچه

 ج( پارسيل يا پيلوپالستي يك طرفه در صورت طبيعي بودن کليه ديگر: معاف از خدمت رزم

گرفته  ر يك طرف قرارده ن، اکتوبي يك طرفه )يعني هردو کليکليه نعل اسبي، کليه اکتوپيك داخل لگ -10بند 

 باشند(: معاف دائم

 راي دارندگان مدارک تحصيلي کارشناسي و باالتر: معاف از خدمات رزميب -هتبصر

 توز کليه:پ -11بند 

 باشدبه پايين مي کليه( به افتادگي Nephroptosis)به انگليسي:  پتوز کليه

 الف( درجه سه: معاف دائم

 ب( درجه دو: معاف از خدمات رزمي

 هيپوپالزي: -12بند 

 کمتر از حالت طبيعي است ٪50يش از کليه حجم ب هيپوپالزيکليه 

 ف دائمدو کليه و يا يك کليه به همراه عوارض و يا اپاالزي و اژنزي هر يك از کليه ها: معاالف( 

 ب( با عملكرد طبيعي يكطرفه و بدون عالمت: معاف از خدمات رزمي

 کليه ميان اسفنجي: معاف دائم -13بند 

 وارش يا پوست غيرقابل درمان: معاف دائمفيستول سيستم اداري به دستگاه گ -14بند 
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 نارسايي کليه نكروزکورتكس يك کليه: -15بند 

 الف( در صورتي که منجر به نارسائي يا کم کاري يك کليه شده باشد: معاف دائم

 معاف از خدمات رزميب( درساير موارد 

 پيوند کليه: معاف دائم -16بند 

، فيستول ريد کليوييسم شريان کليوي، انفارکتوس کليه، ترومبوزوبيماري هاي عروقي کليه مثل: انور -17 بند

 تنگي شريان کليوي: معاف دائم شرياني وريديف آنوريسم شرياني وريدي،

 گ هاي کليويکيسه اي شكل شدن يا اتساع موضعي در قسمت ضعيف ديواره ي ر

 ف دائمته باشد: معاادامه داش دوبليكاسيون حالب در صورتيكه هر حالب به طور جداگانه تا مثانه -18بند 

 راي دارندگان مدارک کارشناسي و باالتر: معاف از خدمات رزميب -تبصره

 به گشاد شدگي مجراي ادرار مادرزادي بدون علت بخصوص مگااورنر: -19بند 

 دو طرفه شديد بهمراه عالئم: معاف دائمالف( 

 ب( در غير از موارد فوق: معاف از خدمات رزمي

 رتروسل:او -20بند 

ا تادگي پيدشود پيشابراه به سمت ديواره قدامي و ديستال واژن افضعف بافتهاي نگهدارنده پيشابراه موجب مي

 کند.

 دو طرفه ثبات شده: معاف دائمالف( 

 ب( يك طرفه: معاف از خدمات رزمي

 ائماف دنوروژنيك اثبات شده در مراکز درماني نظامي يا دانشگاهي معتبر: مع مثانه -21بند 

ه است ک مثانه( يكي از بيماريهاي Neurogenic bladder dysfunction)به انگليسي:  مثانه نوروژنيك

 شود.موجب اختالل در ادرار کردن مي

 سيسنكتومي توتال و با پارسيل: معاف دائم -22بند 
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 مثانه بدون عارضه: معاف از خدمات رزميتنگي گردن  -23بند 

ز أييد مراکتدرار شود با ارعلت( که منجر به بي اختياري ه نقباض گردن مثانه )بهاز بين رفتن قدرت ا -24بند 

 يا دانشگاهي معتبر: معاف دائمتخصصي نظامي 

 ساير بيماريها: -25بند 

عاف از خدمات مآيين نانه مي باشند:  2الف( ساير بيماري هاي موضوع اين بخش که منطبق با دسته دوم ماده 

 رزمي

ماه معاف  آيين نانه مي باشند: شش 2هاي موضوع اين بخش که منطبق با دسته سوم ماده ب( ساير بيماري 

 موقت

 عاف دائممآيين نانه مي باشند:  2ج( ساير بيماري هاي موضوع اين بخش که منطبق با دسته چهارم ماده 

 

 بخش دوازدهم: بيماري هاي فک و دهان و دندان

ا بيدن با تكلم و همراه ت که موجب اختالل شديدي در عمل جوناهنجاري هاي استخواني فك و صور -1بند 

 سوئ تغذيه باشد: معاف دائم

 ماراکلينيكي: معاف دائپآنكيلوز مفصل تاميور و مانديبولر يك طرفه و دو طرفه به شرط ثبوت  -2بند 

 مفصليح ميشود دو سط انكيلوزدچار  مفصلاست. وقتي يك  مفصلبه معناي خشكي  مفصلييا جمود  انكيلوز

 .نميتوانند در کنار هم حرکت کنند

ديد در جويدن و يا در شايجاد اختالل تومورهاي خوش خيم در صورتيكه از لحاظ حجم و موقعيت  -3بند 

 تكلم نمايند: معاف دائم

و يا كلم تغذيه اي و يا اختالل تکام شكاف دار يا لب شكري عمل نشده يا عمل شده با عارضه تنفسي يا  -4بند 

 اهت منظر ايجاد کرده باشد: معاف دائمکر

 وتخوانهاي فك ناهنجاري مشهود اساستتوميليتهاي استخوان هاي فك که بعد از درمان منجر به  -5بند 

 عفونت استخوان -صورت شوند: معاف دائم
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ه شدن طعقكاف برداشتن و يا دو شپروتروفي زبان، ناهنجاري هاي زبان مانند اتكيلوگرسي، اتروفي و هي -6بند 

 تكلم و يا بلع شود: معاف دائم زبان که موجب اختالل شديد در جويدن و

 ليه تومورهاي بدخيم فك ودهان: معاف دائمک -7بند 

و...  مي فاشيال و ميكروزومياسكلتي و استخواني و عضالني فك و صورت مثل اسپاسم هناهنجاري هاي  -8بند 

 د: معاف دائمکه سبب عدم تقارن صورت و کراهت منظر شده باش

ري رخوردار نباشند )بيمافوق بمشمولين پزشك که از سالمتي کامل در خصوص هريك از بيماري هاي  -9بند 

 ينت سنگآنان در حد معافيت دائم باشد( ليكن قادر به طبابت در نيروهاي مسلح باشند: معاف از خدما

 ساير بيماريها: -10بند 

عاف از خدمات مآيين نانه مي باشند:  2ه منطبق با دسته دوم ماده الف( ساير بيماري هاي موضوع اين بخش ک

 رزمي

ماه معاف  آيين نانه مي باشند: شش 2ب( ساير بيماري هاي موضوع اين بخش که منطبق با دسته سوم ماده 

 موقت

 عاف دائممآيين نانه مي باشند:  2ج( ساير بيماري هاي موضوع اين بخش که منطبق با دسته چهارم ماده 

 

 بخش سيزدهم: بيماري هاي چشم و عوارض بينائي

 دور بيني هيپرمتروپي با سيكلوپلژي کامل: -1بند 

في المت مناستيگماسيم با عکامل که در صورت همراه بودن با  (معاينه چشم) )هيپرمتروپي با سيكلوپلژي

 منظور شود ولي محاسبه نگردد.(

 دائم دپويتر يك چشم: معاف 6الف( هيپرمتروپي بيش از 

 ميك چشم: معاف دائ ديويتر 8راي دارندگان مدارک کارشناسي و باالتر هيپرمتروپي بيش از ب -تبصره

 معاف از خدمات رزمياز چشمها:  ديويتر هريك 6تا  3ب( هيپرمتروپي از 
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ز : معاف اديويتر هر يك از چشمها 8تا  3ان مدارک کارشناسي و باالتر هيپرمتروپي از براي دارندگ -تبصره

 خدمات رزمي

 نزديك بيني ميوپي با سيكلوپلژي گامل: -2بند 

 ي محاسبهود ول)ميوپي با سيكلوپلژي کامل که در صورت همراه بودن با استيگماتيسم با عالمت مثبت منظور ش

 نگردد.(

 پتر يك چشم: معاف دائمديو 6الف( ميوپي بيش از 

 ديوپتر يك چشم: معاف دائم 8بيش از  راي دارندگان مدارک کارشناسي و باالتر ميوپيب -تبصره

 ديوپتر هريك از چشمها : معاف از خدمات رزمي 6تا  3ب( ميوپي از 

ات معاف از خدم ديوپتر هريك از چشمها : 8تا  3براي دارندگان مدارک کارشناسي و باالتر ميوپي از تبصره: 

 رزمي

 استيگماتيسم ساده، مرکب يا مخلوط با سيكلوپژي کامل: -3بند 

چشم است، و معموالً علت آن نامنظمي شكل و انحناي  اپتيكيترين مشكالت يكي از شايع آستيگماتيسم

 .قرار دارد است عنبيهاست. گاهي نيز علت آن نامنظمي شكل و انحناي لنز که در پشت  قرنيه

 ر باشد() در استيگماتيسم ساده يا مرکب يا مخلوط ميزان استيگماتيسم بايستي بيش تر از اسف

 ديوپتر يك چشم: معاف دائم 5مجموع ديوپتر استيگمات ساده، مرکب يا مخلوط باالي الف( 

 7االي ديوپتر استيگمات ساده، مرکب يا مخلوط بجموع راي دارندگان مدارک کارشناسي و باالتر مب -تبصره

 ديوپتر يك چشم: معاف دائم

 ميپتر هريك از چشم ها: معاف از خدمت رزديو 5تا  3استيگماتيسم ساده، مرکب يا مخلوط از ب( 

يوپتر هر يك د 7تا  3و باالتر استيگماتيسم ساده، مرکب يا مخلوط از ن مدرک کارشناسي براي دارندگا -تبصره

 از چشم ها: معاف از خدمت رزمي

ز يدکمتر اداقد بينايي) فقدان يك چشم يا انكه يك چشم عمال و يا در اثر بيماريهاي غير قابل عالج ف -4بند 

 درجه( باشد: معاف دائم 10ويا ميدان بينايي کمتر از 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%BE%D8%AA%DB%8C%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%BE%D8%AA%DB%8C%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%86%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%86%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%86%D8%A8%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%86%D8%A8%DB%8C%D9%87
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 معاف از خدمت رزمياورام ملتحمه فصلي شديد:  -5بند

 وپيون:بيماري هاي ملتحمه و پلك از قبيل سيمبلفارون، گزروزيس، انتروبيون و واکتر -6بند 

 در دو چشم: معاف دائمالف( 

 ت رزميب( در يك چشم: معاف از خدم

 ه شود:ناخنك پيشرفته که تا مرکز قرينه پيشرفت نموده باشد و با چشم غير مسلح ديد -7بند 

 با اختالل در ميدان بينايي: معاف دائمدر دو چشم  الف(

 ارندگان مدارک کارشناسي و باالتر: معاف از خدمت رزميد -تبصره

 ب( در يك چشم: معاف از خدمت رزمي

 لك مرکزي قرنيه: -8بند 

 3ز ابيش  الف( در صورتيكه وسيع باشد و مرکز قرنيه را اشغال نموده باشد )لك وسيع در موقعي است که

 ميليمتر مربع سطح قرنيه را پوشانيده باشد(: معاف دائم

 ب( در موارد خفيف تر: معاف از خدمت رزمي

 : معاف دائمدر ديد کرانيت هاي انترستيسيل و دبستروفيهاي قرنيه يك يا دو چشم با اختالل -9بند 

 ختالل ژنتيكيا-قطره اي بودن مردمك وم مادرزادي مردمك:وبکل -10بند 

 الف( همراه با گرفتاري شبكيه )رتين(: معاف دائم

 ب( بدون گرفتاري شبكيه )رتين(: معاف از خدمت رزمي

ف ه باشد: معامودايريدوسيكليتهاي شديد و مزمن يك يا دو چشم که توليد چسبندگي هاي وسيع ن -11بند 

 دائم

 اکلوزيون و سيكلوزيون کامل مردمك يك يا دو چشم: معاف دائم -12بند 

 ايرپدکتومي يا ايربدودياليز وسيع حاصل از حوادث يا اعمال جراحي: -13بند 

 در صورتيكه با کاهش ديد و عوارض قرنيه با عدسي توأم باشد: معاف دائمالف( 
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 توأم نباشد: معاف از خدمت رزمي در صورتيكه با کاهش ديد و عوارضب( 

 کاناراکت مادرزادي، ضربه اب، متابوليك و کاناراکت عمل شده: معاف دائم -14بند 

عاف باالتر: م براي دارندگان مدارک کارشناسي ور صورتيكه بعد از عمل اختالل ديد ايجاد نكرده باشد، د -تبصره

 از خدمت رزمي

 دمت رزميل ديد در رتينوسكوپي نمي نمايد: معاف از خکدورتهاي عدسي که ايجاد اختال -15بند 

 عاف دائممکدورت شديد زجاجيه يك با دو چشم به علت بيماريهاي زميتنه اي يا تروما:  -16بند 

 کوريورتبنيت مرکزي و يا منتشر مزمن يك يا دو چشم: معاف دائم -17بند 

 يا البيتيسم: معاف دائمرتينيتهاي غير پيگمانتوزا رتينيت بيگمانتوزا يا  -18بند 

 :ERG به شرط اثبات توسطدژنرسانسهاي شبكيه و شب کوري  -19بند 

 الف( با افت ولتاژ حداقل نصف ميزان طبيعي:معاف دائم

 ب( کمتر از نصف ولتاژ: معاف از خدمت رزمي

 ميت رزو باالتر: معاف از خدمر خصوص شب کوري يا کور رنگي براي دارندگان مدارک کارشناسي د-تبصره

 ائمدلوکساسيون کامل با نافض عدسي يالنتيكيونوس و يا فقدان عدسي يك چشم: معاف  -20بند

 انفصال شبكيه عمل شده و يا عمل نشده به هر علت يك يا دو چشم: معاف دائم -21بند 

ت مزمن يهرنوع واسكول ترومپوز ورپد شاخه اي يا مرکزي و يامبولي شريان شاخه اي يا مرکزي و يا  -22بند 

 يك يت دو چشم: معاف دائم

با  والي، سوراخ ماکصره از قبيل اتروفي، هيپوياليزي، سوختگبيماريهاي ناحيه ماکوال و عصب يا -23بند 

 خونريزي هاي ناحيه ماکوال و اسكار ماکوال و انروفيعصب: معاف دائم

 عاف دائمهت منظر: مميكروفنالمي يا بوفنالمي يك يا دوچشم با اختالل بينايي يا کرا -24بند 

م: معاف كيا دو چشاگزوفتالمي هاي تومروال يا ضربان دار به علت بيماري هاي سيستميك يا عروقي ي -25بند 

 دائم
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ل ديد شرطي که اختال چشم در صورتيكه استقرار يافته و دائمي باشد بهفلج کامل يك يا چند عضله  -26بند 

 ايجاد کرده باشد:

 ائمالف( در دو چشم: معاف د

 ب( در يك چشم: معاف از خدمت رزمي

 استرايسم: معاف از خدمت رزمي -28بند 

 نيساگيوس دائمي و مشهود: معاف دائم -29بند 

 گلوکرم با اثبات توسط تستهاي پاراکلينيك: معاف دائم -30بند 

 ختالل بينايي: معاف دائماجسام خارجي داخل کره چشم غير قابل جراحي همرا با ا -31 بند

 پيوند قرنيه: معاف دائم -32 بند

 ي قرنيه:پنتاکم يا نوپوگرافکرانوکونوس با تأييد يافته هاي پارا کلينيك از جمله  -33بند 

 الف( در صورتيكه با کرانومتري قابل اندازه گيري نباشد: معاف دائم

 قرنيه و اختالل ديد ايجاد کرده باشد: معاف دائمب( در صورتيكه عارضه ي واضح 

 قيه موارد: معاف از خدمت رزميج( در ب

 تومورهاي خوش خيم به هر صورت: معاف از خدمت رزمي -34بند 

 آميليوپي يك چشم يا دوچشم: معاف از خدمت رزمي -35بند 

 خشكي چشم ها به علت بيماري هاي سيستميك و مزمن: معاف از خدمت رزمي -36بند 

ار نباشند ريك از بيماري هاي فوق برخوردمشمولين پزشك که از سالمتي کامل در خصوص ه -37بند 

 مت سنگيناز خد حد معافيت دائم باشد( ليكن قادر به طبابت در نيروهاي مسلح باشند: معاف)بيماري آنان در 

 ساير بيماريها: -38بند 

عاف از خدمات مآيين نانه مي باشند:  2الف( ساير بيماري هاي موضوع اين بخش که منطبق با دسته دوم ماده 

 رزمي
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ماه معاف  آيين نانه مي باشند: شش 2ب( ساير بيماري هاي موضوع اين بخش که منطبق با دسته سوم ماده 

 موقت

 عاف دائممآيين نانه مي باشند:  2ج( ساير بيماري هاي موضوع اين بخش که منطبق با دسته چهارم ماده 

 

 

 

 بخش چهاردهم: بيماريهاي گوش و حلق و بيني

هاي  فرکانس در Air Conductionي يكطرفه به طوري که معدل آستانه شنوايي هوايي کاهش شنوائ -1بند 

 دسي بل باشد: معاف دائم 80( بيش از 4000-2000-1000-500چهارگانه )

اي پايين تر اگر در فرکانس ه ومدارک تحصيلي فوق ديپلم  کاهش شنوايي يكطرفه براي دارندگان -1تبصره 

 بل باشد: معاف از خدمات رزمي دسي 80تا  50چهارگانه بين 

صيلي دسي بل تا فقدان کامل شنئايي يك طرفه براي دارندگان مدارک تح 50بيش از  کاهش شنوايي -2تبصره 

 ت رزماکارشناسي و باالتر: معاف از خدم

يك چهارگانه در معدل آستانه شنوايي هوايي  در فرکانس هايکاهش شنوايي هر دو گوش بطوري که  -2بند 

 دسي بل باشد: معاف دائم 50باالي دسي بل و در گوش ديگر  50باالي گوش 

 زميدسي بل: معاف از خدمات ر 50تا  25هر دوگوش در فرکانس هاي چهارگانه بين  کاهش شنوايي -تبصره

 کري و اللي: معاف دائم -3بند 

 فقدان کامل مادرزادي با اکتسابي الله گوش: -4بند 

 دو طرفه: معاف دائم الف(

 يكطرفه( معاف از خدمات رزمي ب(

 انرژي يا انسداد مجراي گوش خارجي: -5بند 

 الف( در تمام طول مجرا: معاف دائم
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 يتبصره: در صورت يكطرفه بودن براي دارندگان مدارک کارشناسي و باالتر: معاف از خدمات رزم

 : معاف از خدمات رزميب( قسمتي از مجرا

يكطرفه يا  سبب استنبت و يا کولستنئاتوم شود( nonsafeير ايمن عفونت مزمن گوش مياني که )غ -6بند 

 دوطرفه: معاف دائم

 : معاف دائمCanal Wall Downعمل جراحي راديكال ماستوتيدکتومي و هرگونه  -7بند 

سي د 35ي بيش از عفونت مزمن گوش مياني با ترشح چرکي و پارگي پرده تميان بهمراه کاهش شنواي -8بند 

 ك از گوشها: معاف دائمدر هر ي بل 

 راي دارندگان مدرک کارشناسي و باالتر: معاف از خدمات رزميب -تبصره

التهابات  م رامس هانت،)علل ناشناخته، بلز، سندرفلج کامل عصب صورتي مقاوم به در مان به هر علتي  -9بند 

 قديمي يا شكستگي استخوان روشه و غيره(:

 شروع آن گذشته باشد: معاف دائمالف( در صورتيكه حداقل شش ماه  از 

 ب( موارد حاد: شش ماه معاف موقت

 نظامي يا ر بيمارستانهايدالپيرلتيت ها که همراه با نيسناگموس واضح و عالئم پاراکلينيك ثابت شده  -10بند 

 دانشگاهي باشد: معاف دائم

پاراکلينيك در  بررسيهايمزمن با منشأ گوشي که يا  منبر يا هرگونه سرگيجهبيماري و سندرم  -11بند 

 بيمارستان هاي نظامي يا دانشگاهي تأييد شود: 

 ماه طول کشيده باشد: معاف دائم6درصورتيكه بيش از الف( 

 ماه طول کشيده باشد: شش ماه معاف موقت6ب( سرگيجه مزمن با منشأ گوشي که کمتر از 

وتي يا صد )تنفسي يا وليد اختالالت شديعوارض مادرزادي يا عفوني در بيني، کام، لب و حلق که ت -12بند 

 باشد: معاف دائمگوارشي( نموده و يا کراهت منظر ايجاد کرده 

د: حي داشته باششكستگي هاي قديمي بيني با تغيير شكل ظاهري در صورتي که نياز به عمل جرا -13بند 

 معاف از خدمات رزمي
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 ن(: معاف دائمرشيت اتروفيك همراه با کروت منعفن )بيماري اوژ -14بند 

 انژيوفيبروم نازوفارنكس: -15بند 

ن ان نوجواال پسرو سينوس پاراناز نازوفارنكس، تومور عروقي خوش خيم نادري است که آنژيوفيبروم نازوفارنكس

 را درگير مي سازد و تظاهر آن در دهان بسيار نادر است.

 اف دائمباشد عمل شده يا نشده: معبر اساس تقسيم بندي کاديش درجه دو يا باالتر الف( در صورتيكه 

 در ساير موارد: معاف از خدمات رزميب( 

 پوليپوز بيني:-17بند 

د، ديده هستن يك وضعيت بسيار پيچيده است که اغلب در بيماراني که مبتال به رينيت آلرژيك پوليپوز بيني

 شودمي

 نفسي: معاف دائمالف( دوطرفه عود کننده بعد از عمل جراحي همراه با اختالل عملكرد ت

 ب( يك طرفه و ساير موارد: معاف از خدمات رزمي

به شرط ثبوت در )( عده بناگوشي يا تحت فكي عمل شده و يا عمل نشده mixedتومورهاي مخلوط ) -18بند 

 بيمارستانهاي نظامي دانشگاهي(: معاف دائم

ائمي صوتي الالت شديد و دکه توليد اختتومورهاي حنجره بيمااريهاي مادرزادي، عفوني، ضربه اي و يا  -19بند 

 يا تنفسي) با تاييد بررسي هاي پاراکلينيك( نمايد: معاف دائم

 فلج تارهاي صوتي: -20بند 

 عاف دائممكلن: الف( فلج ارگانيك دو طرفه ويا يك طرفه با سابقه بيش از شش ماه همراه با اختالل دائمي ت

 ف از خدمات رزميفلج غير ارگاتيكتلرهاي صوتيدوطرفه: معاب(

 تومورهاي بيني و سينوسها) يكطرفه يا دوطرفه(: -21 بند

 الف( بذخيم: معاف دائم

 ب( خوش خيم: معاف از خدمات رزمي
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اري نباشند )بيم مشمولين پزشك که از سالمتي کامل در خصوص هريك از بيماري هاي فوق برخوردار -22بند

 نت سنگيطبابت در نيروهاي مسلح باشند: معاف از خدماآنان در حد معافيت دائم باشد( ليكن قادر به 

 ساير بيماريها: -23بند 

عاف از خدمات مآيين نانه مي باشند:  2الف( ساير بيماري هاي موضوع اين بخش که منطبق با دسته دوم ماده 

 رزمي

اه معاف مش آيين نانه مي باشند: ش 2ب( ساير بيماري هاي موضوع اين بخش که منطبق با دسته سوم ماده 

 موقت

 عاف دائممآيين نانه مي باشند:  2ج( ساير بيماري هاي موضوع اين بخش که منطبق با دسته چهارم ماده 

 بخش پانزدهم: بيماريهاي قلب و عروق

 انهاي نيروهاي مسلح ياو عمل شده به شرط ثبوت در بيمارستعوارض عضوي دريچه قلب عمل نشده  -1بند 

 دانشگاهي: معاف دائم

خدمات  ان مدارک کارشناسي و باالتر در صورت نداشتن اختالل عملكردي قلب: معاف ازبراي دارندگ -1صره تب

 رزمي

در حد MR-PRارسائي دريچه ينبروالس دريچه اي که منجر به نارسائي نشده باشد و يا داراي  -2تبصره 

(Trivial يا )TR  در( يا 10حدMildباشد: معاف از خدمات رزمي ) 

 بيماري هاي مادرزادي قلب: -2بند 

 الف( عمل شده ونشده همراه با عارضه يا اختالل عملكرد: معاف دائم

 دمات رزميخان مدارک کارشناسي و باالتر در صورت نداشتن اختالل عملكرد قلب: معاف از براي دارندگ -تبصره

 ب( بدون عارضه يا اختالل عملكرد: معاف از خدمات رزمي

 عروق کروتر درهر درجه و حالتي که باشد: معاف دائمهرنوع بيماري  -3بند 

 نارسائي مزمن قلب -4بند 

 : معاف دائم50کمتر از  EFالف( با
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 : شش ماه معاف موقت55و کمتر از  50مساوي يا بيشتر از  EFب( با 

عاف سابي: متادرزادي و اکمهرنوع بيماري مزمن پريكارد، آندوکارد، مبوکارد اعم از التهابي، تومورال،  -5بند 

 دائم

، اسيونتمانند کوارک بيماريهاي مادرزادي و اکتسابي، تومورال و التهابي ائورت و سرخرگهاي بزرگ، -6بند 

ستولهاي فيو  آئوريسم ها، آنژيومها و اتساع سرخرگها ي ريوي، کانال شرياني باز، تنگي شريان ريوي اصلي

 ائمشرياني وريدي در هر مورد عمل شده يا نشده: معاف د

 ازدياد فشار خون شرياني: -7بند 

يوه ويا جميليمتر  160از اندازه گيريها فشارخون بازسيستوليك از  %60الف( در صورتي که در بيش از 

ت در ساع72مار )مقصود از فشار خون باز ان است که حداقل بي ميليمتر جيوه باالتر باشد 100دياستوليك از 

 ائم(: معاف دي و توسط هولتر مانيتورينگ بررسي و اثبات شودبيمارستان نظامي يا دانشگاهي بستر

يوه و يا جميليمتر  140-16اندازه گيريهي، فشارخون بازسيستوليك بين  %60ب( در صورتي که در بيش از 

 ميليمتر جيوه باشد: معاف از خدمات رزمي 90 -100دياستوليك بين 

 ترومبوفيليت ها: -8بند 

 شد )سه بار يا بيشتر(: معاف دائمالف( چنانچه عود کننده با

 عود کننده: معاف از خدمات رزميب( در موارد درمان شده و غير 

 اختالالت ريتم به صورت اکستراسيستولهاي فوق بطني: -9بند 

هاي مسلح يا ) در صورت تداوم با اثبات در بيمارستانهاي نيروضربان در دقيقه 10الف( با تعداد بيش از 

 دائمدانشگاهي(: معاف 

 ضربان دردقيقه: معاف از خدمات رزمي 10تا  5ب( با تعداد بين 

 اختالالت ريتم به صورت اکستراسيستولهاي بطني: -10بند 

شتر پشت سر هم دوتا يا بي Multi formالف( با تعداد بيش از پنج عدد در دقيقه با چند کانوني يا چند شكلي 

 معاف دائمقرار گرفته باشند(:  R-on-Tآمده باشد)بصورت 

 ب( با تعداد کمتر از پنج عدد در دقيقه: معاف از خدمات رزمي
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 تاکب ارتيمي هاي فوق بطني: -11بند 

هبود نيابد و ضربان در دقيقه به شرطي که پس از سه ساعت  استراحت ب 140الف( تاکيكاردي دهليزي)بيش از 

بطني در  كارديهايتاکي يهاي نودال يا جانكشتان ويا بيش از دوبار اتفاق بي افتد( فيبريالسيون دهليزي، تاکيكارد

 هر مورد: معاف دائم

 : معاف از خدمات رزمي110-140ب( تاکي اريتمي بين 

و  رم ناکيكاردياختالل هدايت داخل دهليزي، بلوک سينوس دهليزي، وقفه سينوس دهليزي و سند -12بند 

ليت تعداد ضربان ضربان در دقيقه که با فعا 50از براديكاردي، سندرم )اس.اس.اس( براديكاردي سينوزال کمتر 

 مثبوت در بيمارستان هاي نظامي يا دانشگاهي(: معاف دائ به حد الزم افزايش نيابد ) به شرط

 اختالالت هدايتي دهليزي بطني: -13بند 

 الف( در صورتيكه منجر به استفاده از پيش دائم يا موقت شود: معاف دائم

 اختالالت هدايتي: معاف از خدمات رزميوساير  W.P.Wب( سندرم 

 وجود يا سابقه بيماري تب روماتيسمي حاد به شرط عوارض قلبي: معاف دائم -14بند 

ا همراه ب Tiltست مكرر و تأييد بررسي هاي پاراکلينيك ) تشوک وازوواگال با سابقه سكوپهاي  -15بند 

 مستندات پزشكي تأييد کننده(: معاف دائم

يماري ار نباشند )بن پزشك که از سالمتي کامل در خصوص هريك از بيماري هاي فوق برخوردمشمولي -16بند 

 ينت سنگانان در حد معافيت دائم باشد( ليكن قادي به طبابت در نيروهاي مسلح باشند: معاف از خدما

 ساير بيماريها: -17بند 

عاف از خدمات مآيين نانه مي باشند:  2الف( ساير بيماري هاي موضوع اين بخش که منطبق با دسته دوم ماده 

 رزمي

ماه معاف  آيين نانه مي باشند: شش 2ب( ساير بيماري هاي موضوع اين بخش که منطبق با دسته سوم ماده 

 موقت

 عاف دائممآيين نانه مي باشند:  2ج( ساير بيماري هاي موضوع اين بخش که منطبق با دسته چهارم ماده 
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 روماتولوژي و بافت همبندبخش شانزدهم: بيماري هاي 

 از نروما در مفاصل بزرگ:ارترين هاي عفوني و يا ناشي  -1بند 

 الف( نوع حاد جهت سير مراحل درمان: شش ماه معاف موقت

 ائمدب( عدم پاسخ گويي به درمان همراه عاليم باليني و با تغيير شكل مفصلي و استخواني: معاف 

 بزرگ: معاف دائمارتريت هاي عفوني مزمن مفاصل  -2بند 

 ارتريت هاي التهابي -3بند 

ترينه اي: شش و تب مدي FMFالف( ارتريت هاي التهابي حاد از قبيل راکتيو، سندروم رايتر، تب روماتيسمي، 

 ماه معا موقت

ان، انكز ليتپوند بارتريت هاي التهابي تحت حاد و مزمن: ارتريت روماتوئيد، لوپوس ارينمانوژ سيستميك، اسب( 

 کالژتورها و ايتر،ريت اي سوريازيسي، ارتريت هاي التهابي روده ، بيماري ويبل، ارتريت راکتيو، سندروم رارت

 : معاف دائمFMFرنروپاني سرونگاتيو اسكوليتها و اسپونديلو 

 ج( هيدروارتروز مزمن و مشهود: معاف دائم

 واسكوليتها: -4بند 

ت: معاف بهچ ، بيماريپان ميكروسكوپيك و گنر، تاکاپاسو الف( واسكوليتهاي نكروزان، بيماري پان کالسيك،

 دائم

 ب( واسكوليتهاي ازدياد حساسيتي به همراه گرفتاري احشاء: معاف دائم

 بهچت پوستي مخاطي: معاف از خدمات رزميج( 

 ميوزيت: معاف دائمکالژنورها، اسكلرودرمي ها، پلي ميوزيت ها، درماتو -5بند 

 ليك استخوان:بيماري هاي متابو -6بند 

حداکثر  اسه باسنجش تراکم استخوان در صورتيكه توده استخواني در مقالف( استوماالسي )طق تعريف بر اساس 

 کاهش يافته باشد(:معاف دائم S.D 5/2توده استخواني بيش از 

 ب( استنوپروزهاي ناتويه يا استئوپروزهاي با زمينه ارثي :معاف دائم



  

 www.Avije.Org | 9099072068 64 

 

مشاوران آویژه دانشکانون    

ثر توده حداک س سنجش تراکم استخوان در صورتيكه توده استخواني در مقيسه بااستئوپني )طبق تعري براساج(

 معاف از خدمات رزمي کاهش بافته باشد(: S.D 5/102استخواني بين 

 بيماري هاي کريستالي: -7بند 

 الف( نقرس با سلقه سه نوبت عمود حمالت: معاف دائم

 يا هيپراورسيمي: معاف از خدمات رزميب( نقرس کاذب 

 استئوارتريت مفاصل )آرنج، شانه، لگن، زانو، مچ دست و مچ پا(: -8د بن

 عاف دائمماشد: الف( در فرم شديد و ناتوان کننده که تغيير شكل و يا اختالل در عملكردعضو اينجا نموده ب

 ب( در فرم خفيف: معاف از خدمات رزمي

 ه: معاف دائمشانه منجمد ، پارگي روتاتورکاف و يا پري ارتريتهاي شان -9بند 

 يگي روتاتورکاف براي دارندگان مدرک کارشناسي و باالتر: معاف از خدمات رزمدر خصوص پار -تبصره

 : معاف دائمRSDSاليگونورودبستروني -10بند 

 ارنروياتي نورولوژيك : معاف دائم -11بند 

 ائمژيوم: معاف دما نتومورهاي مفاصل: سينوويت ويلوندولر، استنوکندروماتوز در مفالبزرگ، ه -12بند 

 : معاف دائمکه اختالل عملكرد ايجاد کرده باشد استئونكروز مفاصل بزرگ يا مفاصل کوچك -13بند 

 اف دائمتون فقران: معسبروسالئي، استافي، سالمونالئي و سلي لسپونديلودسيت يا اسپونديلوديسكيت  -14بند 

 م: معاف دائتينوريمارفانرفكنا، اهلر دانلوس و هموسيژنزيس ايميبيماري هاي بافت همبند نظير استتو -15بند 

اري نباشند )بيم مشمولين پزشك که از سالمتي کامل در خصوص هريك از بيماري هاي فوق برخوردار -16بند

 ينت سنگآنان در حد معافيت دائم باشد( ليكن قادر به طبابت در نيروهاي مسلح باشند: معاف از خدما

 ساير بيماريها: -17بند 

عاف از خدمات مآيين نانه مي باشند:  2الف( ساير بيماري هاي موضوع اين بخش که منطبق با دسته دوم ماده 

 رزمي
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ماه معاف  آيين نانه مي باشند: شش 2ب( ساير بيماري هاي موضوع اين بخش که منطبق با دسته سوم ماده 

 موقت

 عاف دائممآيين نانه مي باشند:  2ماده  ج( ساير بيماري هاي موضوع اين بخش که منطبق با دسته چهارم

 

 بخش هفدهم: بيناري هاي عفوني

 بيماران مبتال به هپاتيت: -1بند 

 الف( هپاتيت حاد: شش ماه معاف موقت

 ب( هپاتيت مزمن )بيش از شش ماه(: معاف دائم

 ( مثبت:HBSAg) بيماران داراي -2بند 

 ف موقته معاهي داشته باشد: شش ماي نظامي يا دانشگادر بيمارستان ها الف( در صورتيكه يك ازمايش مثبت

 ب( بعد از شش ماه مجددا در صورت مثبت شدن ازمايش مذکور: معاف دائم

مي يا دانشگاهي و وجود عوارض: نظابا تأييد ازمايشگاه هاي مورد تأييد  Cبيماران مبتال به هپاتيت  -3بند 

 معاف دائم

 معاف دائم HTLVIو 2بيماران مبتالء به  -4بند 

 سل: -5بند 

 الف( سل ريه فعال: معاف دائم

 ئي فعال و سل ستون فقرات و استخوان ها و مفاصل در هر مرحله: معاف دائمب( سل احشا

نيكي پاراکلي يكي ونيتهاي سلي درمان شده )با رويت و تاييد سوابق و مستندات کلينج( سل ريه بهبود يافته واد

 يتوسط شورا(: معاف از خدماترزم

 جذام به هر شكل و در هر مرحله: معاف دائم -6بند 

عوارض بيماري هاي عفوني مداوم) مانند سيفليس، مننژيت و...( که بيش از شش ماه پايدار باشد و  -7بند 

 اختالل عملكرد ايجاد کرده باشد: معاف دائم
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مارستانهاي نظامي يا اييد بيبا ت HIVبيماران مبتال به نقص ايمني سلولي اکتسابي و حاملين ويروس  -8بند 

 دانشگاهي: معاف دائم

 مقاوم به درمان)مقاوم به کلروکين(: معاف دائم بيماري ماالريا -9بند 

 بروسلوز عود کننده و يا مقاوم به درمان: معاف دائم -10بند 

ان: استخولها ي خون يا مغز اختالل کمي يا کيفي سلوهرگونه بيماري نقص ايمني مادرزادي به علت  -11بند

 معاف دائم

 ابتال به بيماري تب خونريزي دهنده در طول خدمت: معاف دائم -12بند

 بتال به بيماري تب خونريزي دهنده قبل از اعزام: شش ماه معاف موقتا -تبصره

 کسب هيداتيك: معاف دائم  -13بند 

ماري ر نباشند )بيرخوردامشمولين پزشك که از سالمتي کامل در خصوص هريك از بيماري هاي فوق ب -14بند 

 ينت سنگآنان در حد معافيت دائم باشد( ليكن قادر به طبابت در نيروهاي مسلح باشند: معاف از خدما

 ساير بيماريها: -15بند 

عاف از خدمات مآيين نانه مي باشند:  2الف( ساير بيماري هاي موضوع اين بخش که منطبق با دسته دوم ماده 

 رزمي

ماه معاف  آيين نانه مي باشند: شش 2ي موضوع اين بخش که منطبق با دسته سوم ماده ب( ساير بيماري ها

 موقت

 عاف دائممآيين نانه مي باشند:  2ج( ساير بيماري هاي موضوع اين بخش که منطبق با دسته چهارم ماده 

 

 


