
از جمله معافیت هایی است که در صورت دارا بودن شرایط به مشمولین اعطا می شود، برخی از  معافیت سربازی چشم

به درجه حاد بودن می توانند منجر به معافیت دائم یا موقت فرد از خدمت مقدس سربازی گردندبیماری های چشمی بسته  . 

معافیت پزشکی چشم را می توان رایج ترین نوع بیماری دانست که به سربازارن و افراد ارائه می گردد، سازمان نظام 

واع مختلفی از بیماری های مرتبط با بینایی در نظر وظیفه در آیین نامه معافیت پزشکی انواع مختلفی از معافیت را برای ان

 .گرفته است

  

برای کسب اطالعات بیشتر در رابطه با سواالت معافیت پزشکی چشم از سراسر کشور از طریق تلفن ثابت با مرکز 

 .تماس حاصل فرمایید مشاوره ایران تحصیل

سراسر کشور و تماس از 9099072952  (تماس از استان تهران) 9099072952 

از طریق تلفن ثابت بدون گرفتن کد تماس شب حتی ایام تعطیل 1صبح الی  8پاسخگویی از    

  

 معافیت سربازی چشم
به صورت کلی وجود هر گونه مشکل در شرایط جسمی و روانی افراد منجر به معافیت شان از سربازی خواهد شد. معافیت 

شود. در معافیت دائم به صورت کلی نیازی به حضور در نیز به دو دسته معافیت دائم و )معاف از رزم( تقسیم می پزشکی

خدمت نیست و کارت صادر می شود؛ اما در معافیت از رزم الزم است در خدمت سربازی حضور پیدا کنید ولی نیاز به 

هد داشتانجام یک سری از فعالیت ها مانند رژه و غیره وجود نخوا .  

از آنجایی که چشم یکی از اعضای بسیار مهم بدن ما است به همین دلیل اگر در آن کوچک ترین مشکلی وجود داشته باشد، 

منجر به اختالل در عملیات روانه می شود. معافیت سربازی چشم از جمله رایج ترین نوع معافیت ها است که اگر چشم 

معاف خواهد شد دچار ضعف یا مشکلی باشد، فرد از خدمت . 
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 مجموع نمره چشم در معافیت سربازی چشم
 .برای اینکه میزان ضعیف بودن چشم مشخص شود، الزم است سه نکته را در نظر داشته باشید

 6برای تعیین نمره، تنها یک چشم در نظر گرفته خواهد شد. برای افراد زیر دیپلم، نیاز است نمره یک چشم آن ها بیشتر از 

است، این فرد معاف  6باشد. که معاف شوند. حال اگر فردی را به طور مثال در نظر بگیرید که مجموع نمره چشم او 

 .نخواهد شد

نوع مشکل چشم نیز در تعیین معافیت از سربازی موثر خواهد بود. معافیت پزشکی چشم قوز قرنیه و معافیت سربازی چشم 

د. نزدیک بینی و دوربینی نیز جزء مشکالت چشمی هستند که در نظر گرفته خواهند آستیگمات نیز از این دسته موارد هستن

 .شد

نکته دیگری که الزم است به آن توجه داشته باشید، مربوط به نوع مدرک تحصیلی است. هرچه مدرک تحصیلی باالتری 

 .داشته باشید، الزم است نمره چشم باالتری کسب کنید تا بتوانید معافیت بگیرید

جدول زیر می توانید نمره چشم مورد نیاز برای مدارک مختلف تحصیلی را جهت گرفتن معافیت پزشکی چشم مالحظه در 

 .کنید

  

  



 .کلیک کنید برای اطالع از تاثیر معافیت پزشکی در استخدام

  

  

نزدیک بینینمره مورد نیاز  نوع مدرک  

6بیشتر از  زیر دیپلم  

6بیشتر از  دیپلم  

6بیشتر از  کاردانی  

8بیشتر از  کارشناسی  

8بیشتر از  کارشناسی ارشد  

8بیشتر از  دکتری  

  

  

 .برای دوربینی الزم است شرایط زیر وجود داشته باشد

  

  

 نمره مورد نیاز نزدیک بینی نوع مدرک
6بیشتر از  زیر دیپلم  

6بیشتر از  دیپلم  
6بیشتر از  کاردانی  

8بیشتر از  کارشناسی  
8بیشتر از  کارشناسی ارشد  

8بیشتر از  دکتری  

  

  

 .برای آستیگمات الزم است شرایط زیر را داشته باشید تا معافیت بگیرید

  

  

https://irantahsil.org/%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%aa-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85/


 نمره مورد نیاز آستیگمات نوع مدرک
دیوپتر 5بیشتر از  زیر دیپلم  

دیوپتر 5بیشتر از  دیپلم  
دیوپتر 5بیشتر از  کاردانی  

دیوپتر ۷بیشتر از  کارشناسی  
دیوپتر 7بیشتر از  کارشناسی ارشد  

دیوپتر 7بیشتر از  دکتری  

  

  

 .برای اطالع از جزییات معافیت پزشکی هموروئید کلیک کنید

  

 

  

های چشم برای معافیتانواع بیماری  
معافیت پزشکی چشم به آن پرداخته می شود، مربوط به انواع بیماری های چشم است. یکی از مواردی که در مشاوره 

در ادامه   عالوه بر ضعیفی یک سری از بیماری ها نیز در چشم وجود دارد که می تواند منجر به بروز کارت معافیت شود.

و هم چنین معافیت سربازی چشم همراه ما باشید تا با مشکالت معافیت پزشکی چشم و معافیت پزشکی چشم قوز قرنیه 

 .آستیگمات بیشتر آشنا شوید

شوند به شرح زیر استهای چشم که منجر به معافیت دائم میبیماری : 

https://irantahsil.org/%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%aa-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c-%d9%87%d9%85%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%a6%db%8c%d8%af/


مرواریدآب   
 کلبوم مادرزادی مردمک: اگر شبکیه درگیر باشد 
درجه داشته باشد 10تک چشم: اگر دید کم تر از   . 

شده باشدلکه قرنیه: در صورتی که مرکز قرنیه درگیر   . 
 پارگی شبکیه 

 ناخنک: اگر مدرک ارشد باشد و ناخنک در دو چشم وجود داشته باشد 
 .فلج عضالت چشم: اگر با اختالل بینایی همراه بوده و در دو چشم وجود داشته باشد 

 .افتادگی پلک: اگر در هر دو چشم افتادگی پلک و مردمک وجود داشته باشد 
سیاهآب   

 استرابیسم 
 دودوئک 

سم خارجی در چشم: اگر غیرقابل جراحی باشد و اختالل ایجاد کندوجود ج  . 
 .قوز قرنیه: اگر اختالل دید ایجاد کرده باشد 

 پیوند قرنیه 

  

  

 .برای اطالع از جزییات معافیت پزشکی دندان کلیک کنید

  

 مدارک مورد نیاز برای دریافت معافیت سربازی چشم
برای دریافت هر نوع از معافیت سربازی به دلیل بیماری های چشم باید برخی از مدارک را به سازمان نظام وظیفه ارائه 

ادامه قصد داریم به بررسی مدارک الزم برای دریافت معاغیت دهید تا درخواست شما مورد بررسی قرار بگیرد، در 

 :سربازی چشم بپردازیم

 تمامی پرونده های سابقه پزشکی فرد بیمار 
 آخرین مدرک تحصیلی متقاضی معافیت 

 اصل و کپی شناسنامه فرد متقاضی 
 .اصل کارت ملی، کارت ملی فرد باید حتما هوشمند باشد 

سپهارائه فیش های واریزی به بانک     
۴*۳عکس شناسایی     

 فرم های بخش معاینات پزشکی 
 فرم انجام تمامی مراحل واکسیناسیون 

 کامل کردن فروم وضعیت مشمولین 

  

 معافیت چشم آستیگمات
عده زیادی افراد هستند که دارای چشم آستیگمات هستند و این سوال را از خودشان می پرسند که آیا حال که چشمشان 

نند معاف شوند یا خیر؟ در جواب باید گفت که چشم آستیگمات به صورت تکی نمی تواند معافیت آستیگمات است می توا

https://irantahsil.org/%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%aa-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c-%d8%af%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86/


پزشکی را دریافت کند بلکه به حالت ترکیبی این امر امکان پذیر خواهد بود. به طور کلی چند نوع آستیگمات چشمی وجود 

ژی کاملدارد که عبارتند از : آستیگماتیسم ساده ، مرکب یا مخلوط با سیکلوپل . 

شرایط برخورداری از  .شناسایی هر کدام از این نوع ها از تخصص ما خارج است و باید در معاینات مشخص شود

در افراد آستیگمات این است که عملکرد شما در انجام وظایف را مختل کند. این معافیت ها از  مشاوره معافیت پزشکی چشم

دیوپتر یک  8گیرد. برای مثال افراد هیپرمتروپی بیش از  معافیت از رزم شروع شده و تا معافیت موقت یا دائم را در بر می

 .چشم که دارای مدرک کارشناسی یا باالتر هستند، معافیت دائم خواهند گرفت

البته ماجرا به همین جا ختم نمی شود. عارضه آستیگمات دارای انواع مختلفی است و می تواند شدت و ضعف داشته باشد. 

افیت چشم در افراد دارای این مشکل می تواند ابهامات بسیاری را بر طرف کند. کارشناسان به همین دلیل راهنمای اخذ مع

ما در ایران تحصیل تمامی پیچ و خم های این راه را می دانند و می توانند به خوبی شما را راهنمایی کنند. بنابراین جای 

 .نگرانی نیست

  

 مراحل اخذ معافیت پزشکی چشم

شید تا مهم ترین مواردی را که در مشاوره معافیت پزشکی چشم ارائه می شود به همراه مراحل و در این قسمت همراه با

 مدارک الزم برای معافیت چشم به همراه

 .سواالت معافیت پزشکی چشم را بیشتر بررسی کنیم

ت پلیس به عالوه مراجه کنید. درشعبا 10در خصوص مراحل اخذ معافیت پزشکی چشم، الزم است ابتدا به پلیس به عالوه 

، یک سری مدارک از شما خواسته شده و الزم است فرم هایی را نیز پر کنید. در مرحله بعدی کافی است به یک پزشک 10

 .مورد اعتماد مراجعه کرده و اگر وی مدارک را تایید کرد، مراحل بعدی را طی کنید

کارت معافیت را دریافت کنید. توجه داشته باشید که  اگر در کمیسیون پزشکی مدارک و وضعیت شما تایید شود، می توانید

 .برای معافیت چشم، حتماً به مراکز تاییدشده نیروهای مسلح بروید

  

  

 معافیت پزشکی چشم و گواهینامه

یکی از سواالت معافیت پزشکی چشم در رابطه با معافیت پزشکی و گواهینامه می باشد. در این مورد الزم است بدانید که 

صورت داشتن کارت پایان خدمت به دلیل ضعیف بودن چشم، در دریافت گواهی نامه مشکلی نخواهید داشتدر  . 

 .البته به شرط اینکه عکس گواهی نامه را با عینک انداخته باشید

  

  

https://irantahsil.org/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d8%a8%d8%b1%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%aa-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9/
https://irantahsil.org/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d8%a8%d8%b1%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%aa-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9/


 

  

  

  

  نمره چشم برای معافیت پزشکی چشم چقدر باید باشد؟

تغییر نمره چشم است. اگر کسی در معاینات پزشکی دارای نمره چشم یکی دیگر از عوامل مهم ایجاد اشکال در بینایی، 

باالیی باشد احتمال اینکه بتواند طبق آیین نامه جدید معافیت چشم و نحوه محاسبات نمره آن از معافیت استفاده کند باالست. 

شم رادریافت می کنند. بنابراین البته به دارندگان مدرک دیپلم، کارشناسی، ارشد و دکترا هر کدام نوع خاصی از معافیت چ

 .مدرک تحصیلی در این مورد نیز تاثیر گذار است

اهمیت نمره چشم استاندارد در این استکه یک سرباز باید در هنگام عملیات و هر گونه فعالیتی بسیار زبده عمل کند و داشتن 

یست که داشتن عینک ممنوع است، اما ترجیح آن عینک می تواند در این زمینه مانند یک مزاحم باشد. البته این بدان معنا ن

  .است که فرد فاقد عینک باشد. هر چند که بسیاری از ضعف های بینایی با عمل جراحی بهبود خواهد یافت

چگونه است؟  طبق قوانین سازمان وظیفه بندهای مختلفی  حال سوال این است که نحوه محاسبه شماره چشم برای معافیت

 5این قانون، مجموع دیوپتر آستیگمات ساده ، مركب یا مخلوط باالي  3برای این مورد در نظر گرفته شده است. مثال در بند 

همه  جزء مشمولین معافیت دائم قرار می گیرد. البته این تنها یکی از موارد است، و مجال ذکر و توضیح  دیوپتر یک چشم

  .بندها در اینجا نیست. بنابراین توصیه می کنیم از افراد خبره اطالعات دقیق را کسب نمایید

  

 معافیت پزشکی چشم قوز قرنیه

برخی از افراد ممکن است شامل معافیت پزشکی چشم قوز قرنیه شوند که در ادامه این مطلب ما قصد داریم به بررسی 

ران و در ایالت متحده افرادی که بیماری قوز قرنیه دارند، شامل دریافت معافیت جزییات این موضوع بپردازیم. در ای

https://irantahsil.org/%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-%da%86%d8%b4%d9%85-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%aa/


پزشکی چشم قوز قرنیه خواهند شد. حتی اگر قوز قرنیه با قراردادن رینگ و کراس لینک قرنیه کنترل شود نیز باز هم این 

 .شرایط وجود خواهد داشت

  

  

 

  

  

  

  معافیت سربازی قوز قرنیه یا کراتوکونوس

آیین نامه، افراد  33اینکه شدت قوز قرنیه و میزان تحصیالت شما چقدر باشد، این موضوع متفاوت خواهد بود. طبق ماده 

 .دارای قوز قرنیه در شرایط زیر معاف خواهند شد

 .در صورتی که با كراتومتري قابل اندازه گیري نباشد این فرد معاف دائم خواهد شد 
ایجاد كرده باشد فرد معاف دائم خواهد شد  اختالل دیداگر عارضة واضح قرنیه و   . 

 .در بقیه موارد فرد معاف از خدمات رزمي خواهد شد 
و کراتو متری بیش  (یا پنتاکمOrbscan توپوگرافی) جهت اثبات کراتو کونوس، هماهنگی شماره چشم با تصاویر 

دیوپتر باید وجود داشته باشد 50از  . 

  

یافت معافیت پزشکی چشمتاثیر مدرک تحصیلی در در  



در تمامی انواع معافیت های پزشکی، کسری خدمت، امریه و سایر معافیت ها درجه و مدرک تحصیلی تاثیرگذار است. 

دیوپتر باشد، 6در یکی از چشم هایش دارای ضعف بینایی بیش از   برای مثال اگر فرد دارنده مدرک دیپلم یا باالتر از آن

دیپتر داشته  8این در حالی است که یک مشمول با مردک کارشناسی بایستی ضعف بینایی باالی  معافیت دائم خواهد گرفت.

قرار گیرد معافیت پزشکی چشمباشد تا مورد  .  

گذشته از این مدرک تحصیلی می تواند به اینکه آیا مورد معافیت از خدمات رزمی می گردیم یا دائم و موقت نیز تاثیر گذار 

ور کنید که فرد مشمولی دارای شب کوری یا کور رنگی است. حال طبق آیین نامه جدید معافیت چشم است. برای مثال، تص

و نحوه محاسبات شرایط در نظر گرفته شده برای این شخص با یک دیپلم یا ارشد متفاوت است و مورد معافیت از رزم قرار 

 .می گیرد. در مورد سایر معافیت ها نیز به همین شرح است

معافیت پزشکی سواالت متداولی وجود دارد که مهم ترین آن ها عبارتند از اینکه، آیا اگر تشخیص پزشک این در حیطه 

باشد که ما در ناحیه درخواست داده شده سالم هستیم، حق اعتراض داریم؟ میزان ضعف دارندگان مدرک کارشناسی بایستی 

نده، منصرف شویم می توانیم آن را متوقف کنیم؟ پاسخ تمامی این چند دیوپتر باید باشد؟ آیا چنانچه در حین رسیدگی به پرو

 .سواالت و چندین ابهام دیگر در سامانه ما پاسخ داده می شود

  

 بیماری قوز قرنیه چیست؟

 .بیماری قوز قرنیه دارای نامی علمی کراتوکونوس است و یک بیماری وراثتی می باشد که هر دو چشم را درگیر می کند

ر در این بیماری دارای قرنیه نازک خواهند شد و در نتیجه قرنیه آن ها تغییر شکل می دهد. به صورت کلی قرنیه افراد درگی

 .در حالت عادی کروی بوده اما دربیماری قوز قرنیه به شکل مخروطی در خواهند آمد

ه کرد. این بیماری هم چنین معموالً از جمله عوارض این بیماری نیز می توان به آستیگماتیسم نامنظم و یا نزدیک بینی اشار

سالگی به وجود خواهد آمد 30پس از  . 

 :از جمله عالئم بیماری قوز قرنیه می توان به مواردی زیر اشاره کرد

 نزدیک بینی 
 آستیگماتیسم نامنظم 

 هاله بینی 
 حساسیت به نور 

 تاری دید یا عدم وضوح بینایی 
مکرر عینکتغییر مکرر شماره چشم و به دنبال آن تعویض    

  

 آیین نامه جدید معافیت چشم و نحوه محاسبات

معافیت پزشکی چشم همانند دیگر معافیت ها بایستی پس از اینکه نیت برای گرفتن این کار کردید مدارکی را تهیه کنید تا با 

از آنکه مدارک خود را آن بتوان اثبات کرد که شما نارسایی چشمی دارید و یا چشم شما بیش از حد ضعیف است یا خیر. بعد 

مراجعه کرده و ثبت درخواست کنید و نامه ای برای اثبات این مشکل خود  10آماده سازی کردید باید به دفاتر پلیس + 

 .دریافت می کنید که با آن باید به پزشک متخصص مراجعه نمایید



عمومی ناجا دعوتنامه ای دریافت می  در این مرحله نیز همانند دیگر معافیت های سربازی از سوی سازمان نظام وظیفه

پس از آن باید در کمیسیون پزشکی شرکت کنید که بخش مهمی می باشد و در واقع  .کنید تا در بیمارستان حضور پیدا کنید

تایید نهایی بر عهده آن ها می باشد. انجام این آزمایشات و تاییدیه هر سه پزشک نظام وظیفه، بیمارستان و شورای پزشکی 

منزله قبولی درخواست شما از سوی سازمان نظام وظیفه استبه  .  

  

  

 میزان معافیت سربازی برای بیماری مختلف چشم

در این قسمت همراه ما باشید تا به سواالت معافیت پزشکی چشم شما پاسخ دهیم و آخرین قوانین در این حوزه را بررسی 

 .کنیم

دیوپتر به همرا آستیگماتیسم، مشخص شده است که اگر با  ۶ز هیپرمتروپی بیش ا(۱در مشکل هیپرمتروپی) بند  .1

دیوپتر در یک  ۸سیکلوپلژی کامل همراه باشد. برای افرادی که دارای مدرک لیسانس و باالتر هستند، بیش از 

 دیوپتر همراه با آستیگماتیسم باشد، فرد معاف از خدمات ۶تا  ۳چشم منجر به معافیت دائم و اگر هیپرمتروپی بین 

 .رزم خواهد شد
دیوپتر برای یک چشم به همراه آستیگماتیسم باشد، فرد  ۶میوپی بیش از (۲اگر مشکل میوپی با سیکلوپ کامل) بند  .2

دیوپتر در هر چشم فرد  ۸معافیت دائمیمیوپی با سیکلوپلژی کامل برای دارندگان مدرک لیسانس و باالتر بیش از 

ای یک چشم با آستیگماتیسم فرد معاف از خدمات رزمیمیوپی برای دوپتر بر ۶تا  ۳بین   معافیت دائمیمیوپی

دیوپتر با آستیگماتیسم و معاف از رزم خواهد بود ۸تا  ۳دارندگان مدرک لیسانس بین  . 
دیوپتر در یک چشم باشد، فرد معاف  ۵برای مشکل آستیگماتیسم، اگر آستیگماتیسم ساده، مرکب و مخلوط بیش از  .3

 .دائم خواهد بود
دیوپتر،معافیت دائم در نظر گرفته خواهد شد ۵مشکل آستیگماتیسم ساده مخلوط با سیکلوپلژی باالی  برای .4 . 

دیوپتر در یک چشم باشد،  ۵در حالتی که آستیگماتیسم مرکب با مجموع دیوپتر ساده و مخلوط و مرکب بیش از  .5

 .باز هم معافیت دائم است
دیوپتر برای یک چشم نیز معافیت دائمی  ۵ژی کامل بیش از برای مشکل آستیگماتیسم مرکب همراه با سیکلوپل .6

 .است
فقدان یک چشم یا بیماری العالج در یک چشم که باعث ایجاد نابینایی یا دید کم شود نیز معافیت (۴فقدان چشم) بند  .7

 .دائمی است
این مشکل معاف از خدمات رزمی را در پی خواهد داشت(۵اورام ملتحمه فصلی) بند  .8 . 

معافیت دائمی است در هر دو چشم (۶برای مشکل آنتروپیون) بند  .9 . 
در هر دو چشم نیز معافیت دائمی است(۷برای مشکل آنتروبیون) بند  .10 . 

  



 

 معافیت پزشکی آستیگمات چشم 

زیرا مشکل  در خصوص معافیت پزشکی آستیگمات چشم باید بگوییم که این معافیت از رایج ترین موارد است،

م یک بیماری رایج در کشور محسوب می شود که افراد زیادی به آن مبتال هستند. البته نوع معافیت به میزان و آستیگماتیس

 .نوع بیماری بستگی دارد

 .آستیگمات نوعی نقص ساده است که در آن عدسی چشم یا سطح انحنای چشم، مطابقت ندارد

 :این نوع بیماری شامل انواع مختلف زیر است

دهآستیگماتیسم سا   
 آستیگماتیسم مرکب 

 آستیگماتیسم مخلوط با سیکلوپلژی کامل 

 .کلیک کنید برای اطالع از جزییات معافیت پزشکی واریکوسل

  

  

 اقدامات اولیه برای معافیت های پزشکی چشمی

جهت دریافت معافیت سربازی چشم الزم است ابتدا تمامی اطالعات مربوط به بیماری های چشمی را بررسی کنید. سپس از 

انجام معاینات مدارک و اطالعات مورد نیاز آگاهی الزم را کسب کنید. حاال باید به یک پزشک معتمد مراجعه کنید تا با 

کامل، تشخیص دهند که نوع بیماری شما چیست. بعد از این مرحله می توانید فرم های مربوط به معاینات اولیه را تکمیل 

 .نمایید

  

https://irantahsil.org/%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%aa-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c-%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c%da%a9%d9%88%d8%b3%d9%84/


  

 نحوه محاسبه شماره چشم برای معافیت

مان شماره چشم، میزان نمره چشمی است که شدت و ضعف بینایی شما را مشخص خواهد کرد.نمره ی چشم یا ه

 .هیپرمتروپی با واحد دیوپتر محاسبه شده و شدت بینایی فرد را مشخص می کند

در قوانین نظام وظیفه آمده است که ضعف چشم براساس نوع مدارک تحصیلی افراد مشخص می شود و معافیت نیز 

 .براساس این مدارک مشخص خواهد شد

  

  

 معافیت پزشکی چشم در حین تحصیل

ها آشنایی داشته باشید، باید بدانید که معافیت پزشکی و معافیت کفالت از جمله مواردی هستند که  اگر با قوانین معافیت

مشمولین می توانند در حین تحصیل دانشگاه برای آن اقدام نمایند. به طور مثال اگر ضعف بینایی داشته باشید، می توانید 

 .معافیت دائم بگیرید

فرد با مدرک لیسانس قوانین سخت گیرانه تری جهت دریافت معافیت از بیماری های البته توجه داشته باشید که برای یک 

 .چشمی وجود دارد

 مدارک الزم برای معافیت پزشکی چشم و عوارض بینایی

کلیه مدارک باید به دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی ارائه شود و مشمولین الزم است خودشان کلیه فعالیت های الزم را 

 .انجام دهند

حتی والدین و اقوام درجه یک نیز نمی توانند این مراحل را به پایان برسانند. پس برای انجام هرچه سریع تر این مراحل، 

مراجعه کنند 10الزم است افراد به دفاتر پلیس به عالوه  . 

 :مدارک الزم برای معافیت چشم شامل موارد زیر می شود

 کلیه مدارک و پرونده های مربوط به بیماری 
 مدارک تحصیلی 

 کپی مورد تایید مدارک تحصیلی 
 شناسنامه عکس دار 

 کپی شناسنامه 
 اصل کارت ملی 

 فیش واریزی بانک سپه برای بیماری های چشمی 
مشمولین که باید پرسنلی و تمام رخ باشد ۴*۳عکس    

 فرم های بخش معاینات پزشکی 
 فرم های واکسیناسیون 

 تکمیل فرم های وضعیت مشمولین متقاضی 

  



  

 خالصه مطلب

ما در این مطلب سعی کردیم به بررسی کلیه نکات و شرایط مربوط به معافیت سربازی چشم بپردازیم. به عالوه جزییات 

معافیت سربازی چشم آستیگمات و همچنین معافیت پزشکی چشم قوز قرنیه را نیز بررسی کردیم. در صورتی که پس از 

پزشکی چشم و یا اطالعات بیشتر از مدارک الزم برای معافیت چشم داشتید می مطالعه این مطلب نیاز به مشاوره معافیت 

 .توانید با کارشناسان ما جهت راهنمایی برای سواالت معافیت پزشکی چشم تماس بگیرید

  

 پادکست صوتی مقاله

[audio mp3="https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2021/10/25.mp3"][/audio] 

  

برای کسب اطالعات بیشتر در رابطه با معافیت سربازی چشم آستیگمات از سراسر کشور از طریق تلفن ثابت با مرکز 

 .تماس حاصل فرمایید مشاوره ایران تحصیل

 (تماس از استان تهران) 9099072952 تماس از سراسر کشور و 9099072952

ثابت بدون گرفتن کداز طریق تلفن  تماس شب حتی ایام تعطیل 1صبح الی  8پاسخگویی از    
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