
معافیت پزشکی شکستگی دنده، از جمله معافیت هایی است که مشموالن دچار به آن، به  

 .دلیل مشکالت جسمی به وجود آمده، شامل می شوند

جفت دنده فرد را که اغلب مواقع به دلیل   ۱۲، هر یک از معافیت پزشکی شکستگی دنده

شامل می گرددوارد شدن ضربه مستقیم به آن ها موجب شکستگی می شود را  . 

شامل انواع مختلفی می   معافیت پزشکی شکستگی دندهبر اساس نوع و شدت شکستگی، 

 .شود

  

مشاوره رایگان   جهت اطالع از معافیت پزشکی شکستگی دنده + آیین نامه جدید و نیز

 .تماس حاصل فرمایید با مرکز مشاوره ایران تحصیل نظام وظیفه 

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

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

 تعطیل 

   

 معافیت پزشکی شکستگی دنده

 .وارد شدن ضربه مستقیم به دنده، یکی از رایج ترین علت های شکستگی دنده می باشد

می باشد که در اثر   انواع معافیت های سربازی شکستگیهای متعدد دندهها یکی از

یج می باشدای و نیز در سقوط از ارتفاع، از موارد را تصادفات جاده . 

درصد بیمارانی که دچار آسیب دیدگی قفسه سینه هستند، نیز می   ۱۰شکستگی دنده شامل  

 .گردد

های اول   ها می باشد اما شکستگی دنده، رایج ترین ناحیه شکستگی۱۰الی  ۴های بین دنده

شودو دوم بسیار کم است و تنها در تصادفات یا سقوط از ارتفاع دیده می . 

در کودکان و نوجوانان به علت نرمی بافت استخوان، کم است اما در سنین   شکستگی دنده

باالتر و به ویژه افراد مسن این شکستگی شایع بوده و پوکی استخوان به این امر کمک  

کندمی . 

های  ها مانند پوکی استخوان، تومورها و بیماریای در دندههای ضمیمهوجود بیماری

کننده به شکستگی دنده می باشد  عوامل کمکروماتیسمی، از دیگر   . 
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و معافیت سینداکتیلی پا ،   جهت اطالع از معافیت پزشکی شکستگی استخوان اسکافوئید

 .بر روی لینک قرمز کلیک نمایید

  

  

 مراحل احراز معافیت پزشکی شکستگی دنده

 مرحله نخست( تایید بیماری به واسطه پزشک اولیه 

تایید بیماري به واسطه شورای پزشكی بیمارستان  مرحله دوم(   

 مرحله نهایی( تایید بیماری به واسطه شورای پزشكی وظیفه عمومی 
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 مدارک الزم جهت معافیت پزشکی شکستگی دنده 

▪︎ جهت تکمیل برگ وضعیت مشموالن   ۱برگه شماره   

▪︎ جهت تکمیل برگ معاینه اولیه مشموالن توسط پزشک اولیه  ۲برگه شماره   

▪︎ جهت تکمیل برگ واکسیناسیون  ۵برگه شماره   

 اصل کارت ملی مشمول و تصویر آن ︎▪

 اصل شناسنامه عکس دار و تصویر تمامی صفحات︎▪

 اصل آخرین مدرک تحصیلی یا گواهی فراغت از تحصیل و تصویر آن︎▪

باز کردن حساب عابر بانک سپه و ثبت شماره حساب در برگ شماره یک، مختص  ︎▪

ی و کفالتمتقاضیان اعزام، معافیت پزشک  

▪︎ تمام رخ با پس زمینه سفید به اضافه عکس های الصاقی به برگه ها  ۳×۴عکس رنگی   

▪︎ دفترچه راهنما، برگ تكمیل شده وضعیت مشموالن  ۱برگه شماره   

  

  

آیین نامه   و اطالع از  شرایط برخورداری از مشاوره معافیت پزشکی جهت اطالع از

 .بر روی لینک های قرمز کلیک نمایید جدید معافیت پزشکی 

  

  

ل فرم وضعیت مشمول نحوه تكمی  

 .در این بند نخست، مشخصات كامل فردی را ثبت می نمایید ■

 پرهیز از حذف صفر های شماره ملی ︎▪

 وارد کردن شماره شناسنامه بدون خط تیره ︎▪

 رعایت شئونات اسالمی عكسي چسبانده شده در محل مورد نظر ︎▪

ها مشخص کردن دین خود با عالمت گذاری خانه ■  

وضعیت تحصیلی و آخرین تاریخ وضعیت تحصیلی مشخص کردن  ■  

 .تکمیل بند بعدی در صورت داشتن مدركی از هر مهارت و تخصصي كه دارید ■

تکمیل قسمت بعدی توسط مشموالنی كه قبال به دلیل پذیرفته شدن در دانشگاه از خدمت   ■

صی كه  ترخیص شده اند و اقدام به درخواست معافیت پزشكی نموده اند، توسط برگ ترخی 

 .از یگان خدمتی خود دریافت نموده اند

  قید کردن نوع درخواست معافیت در قسمت بعدی ■

چنانچه دوره آموزش تكمیلی را گذرانده اید، ضمن عالمت گذاری محل مشخص شده،  ︎▪
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  .مدرک مبنی بر این دوره آموزشی را باید در حین خدمت به مركز آموزش ارائه دهید

▪︎ درخواست شما معافیت مي باشد، یكی از آن ها را عالمت گذاری نمایید چنانچه  . 

 قید کردن آدرس محل سكونت به صورت كامل  ■

 مشخص کردن كد پستی بدون درج خط تیره در محل مشخص شده ︎▪

معاینه اولیه )نظریه پزشک( و واكسیناسیون -۲برگ شماره   

  

  

 .بر روی لینک قرمز کلیک نمایید مراحل گرفتن معافیت های پزشکی جهت اطالع از

  

  

كمیل فرم درخواست نحوه ت  

 .مشخصات فردی خود را در كادر اول به طور كامل درج نمایید 

 .الف( این بخش توسط مراكز واكسیناسیون تكمیل می گردد

 قسمت عالمت دار با دایره قرمز باید توسط مشمول به 

 .وسیله امضاء و اثر انگشت تكمیل شود

 ب( معاینه اولیه پزشک 

معالج تكمیل می گردد. در انتهای برگه كه با عالمت دایره  این قسمت به وسیله پزشک 

 .قرمز مشخص شده است، توسط مشمول می بایست امضاء گردد

در پشت برگه معاینه اولیه، فرم خود اظهاری در خصوص سوابق بیماری مشمول می  

 .باشد که باید توسط مشمول تکمیل و امضاء و اثر انگشت درج شود 

 :نکته

و مهر پزشک فاقد اعتبار استبرگ فاقد امضاء  . 

  

  

 .بر روی لینک قرمز کلیک نمایید جهت مشاهده لیست بیماری های معافیت پزشکی
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 روند رسیدگي به معافیت پزشکی شکستگی دنده 

جهت تنظیم و تكمیل مدارک مورد نیاز معافیت سربازی، دریافت دفترچه راهنمای   ●

۱۰خدمت وظیفه عمومی از دفاتر خدمات الكترونیک انتظامی و پلیس   + 

برگه معاینه اولیه توسط پزشک مراجعه به یکی از پزشکان معتمد اولیه و تکمیل   ●  

تکمیل و ارائه برگه خود اظهاری سوابق بیماری مشمول که در پشت برگ معاینه اولیه  ●

 قرار دارد، پیش از مراجعه به نزد پزشک اولیه 

و تحویل تمامی مدارک به مشمول  ۱۰ ثبت درخواست در سیستم توسط كاربر پلیس + ●

 جهت نگهداری و ارائه به شورای پزشکی 

 ارسال برگ معرفی به بیمارستان از طریق پست به آدرس مشمول  ●

 مراجعه فرد به بیمارستان جهت انجام معاینات تخصصی  ●

 ارسال جوابیه و نظریه تخصصی بیمارستان به حوزه رسیدگی كننده  ●

 .ارسال دعوتنامه به آدرس مشمول جهت حضور در شوراي پزشكي ●

 برگزاری جلسه شورای پزشكی  ●

تچه شخص، معاف دائم شناخته شود از كارت معافیت برخوردار شده و اگر سرباز  چنا ●

 .یا معاف از رزم شناخته شود، برگ آماده به خدمت برای وی صادر و ارسال می گردد 

 :تبصره

نیازی به مراجعه به بیمارستان، برای مشموالنی كه دارای نقص عضو یا بیماري های  

بود قابل مشاهده می باشند، نخواهند  . 

  

  

کارت پایان خدمت معاف از   و مشاهده مدت آموزشی معاف از رزم جهت اطالع از

 .بر روی لینک قرمز کلیک نمایید  رزم

  

  

 نکاتی در مورد معافیت پزشکی شکستگی دنده

اعالم مشكل پزشكی، مشموالنی كه  چنانچه در دوران آموزش یا خدمت به علت عدم 

مشكالت پزشكی خود را به هنگام معاینه اولیه بیماری خود را عنوان نكنند، دچار حادثه  

 .شوند، مسئولیت آن بر عهده خود مشمول می باشد
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الزم به ذکر است که برای برخی از معافیت های پزشکی، مشمولین می توانند در هنگام  

تشخیص اینگونه موارد بر اساس نوع بیماری به عهده سازمان  تحصیل نیز اقدام نمایند و  

 .نظام وظیفه می باشد

 شرایط دریافت معافیت پزشکی شکستگی دنده

 شامل یکی از موارد معافیت پزشکی شکستگی دنده ︎▪

▪︎ سال سن کامل  ۱۸داشتن   

 عدم غیبت غیر موجه جهت خدمت سربازی ︎▪

 کامل بودن مدارک شناسایی︎▪

▪︎ برای انجام مراحل معاینه و واکسیناسیون و دریافت تاییدیه پزشکی برای بیماری اقدام   

  

  

بر   و معافیت پزشکی پارگی تاندون آشیل  ساده ترین راه معافیت سربازی جهت مشاهده

 .روی لینک قرمز کلیک نمایید

  

  

 معافیت از رزم شکستگی دنده

همچون شکستگی دنده به نحوی می    بیماری هایی که باعث معافیت سربازی می شود

باشند که توان بدنی و جسمی افراد را کاهش می دهد. بنابراین افراد مذکور توانایی انجام  

سخت را ندارندکارهای سنگین و قرار گیری در شرایط  . 

در نتیجه همین امر، سازمان نظام وظیفه با در نظر گرفتن شرایط جسمی این افراد نوعی  

 .از معافیت به نام معاف از رزم در نظر گرفته است

به همین خاطر در دوران سربازی افرادی که دارای شرایط معافیت پزشکی شکستگی  

امور سنگین رزمی، هم چون رژه های   دنده هستند، در دوره آموزشی خود از انجام برخی

گروهی، اردوهای دوره ای مختلف، حمل اسلحه، دوره های نگهبانی و … معاف خواهند  

 .بود 
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بر روی لینک   و  معافیت سربازی پالکت خون معافیت پزشکی پوست  جهت اطالع از

 .قرمز کلیک نمایید

  

  

معافیت دائم پزشکی شکستگی دنده شرایط  

و   معافیت پزشکی شکستگی دنده به شکلی دائم   معافیت موارد خاص در صورتی شرایط

بوده و یا مشمولین دارای نقص ظاهری  می باشد که بیماری مشمولین بسیار حاد و شدید  

 .باشند

البته مشمولین باید این نکته را در نظر بگیرند که برای برخی از بیماری ها عالوه بر  

شود اما در معافیت دائم، بیمار دارای  معافیت دائم، معافیت موقت نیز در نظر گرفته می 

انجام خدمت سربازی دچار  شرایطی است که درمان قطعی برای آن وجود نداشته و با 

 .مشکل خواهند شد
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[caption id="attachment_98166" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]شرایط دریافت معافیت پزشکی شکستگی دنده

  

  

 معایب معافیت پزشکی شکستگی دنده 

ی به  مشکالت  معافیت های پزشکی، کارت معافیت پزشکی شکستگی دنده همچون دیگر 

 :همراه دارد که عبارتند از

 استخدام نشدن توسط دستگاه های نظامی ︎▪

▪︎ توسط دستگاه های دولتی  امکان عدم استخدام  

 امکان عدم استخدام توسط دستگاه های خصوصی︎▪

 مراجعه مستمر به کمیسیون پزشکی جهت دریافت یا تمدید گواهینامه ︎▪

تقاضای معافیت پزشکی مشموالنی که برابر  مطابق با قانون نظام وظیفه، رسیدگی به  

قانون و آیین نامه اجرایی مربوطه، به تحصیل اشتغال داشته و از معافیت تحصیلی استفاده  

 .می نمایند، پس از فراغت از تحصیل یا ترک تحصیل یا اخراج به عمل خواهد آمد

  

  



بر روی  و معافیت پزشکی افسردگی جهت اطالع از معافیت سربازی اعصاب و روان

 .لینک قرمز کلیک نمایید 

  

  

در خصوص نقص عضو یا بیماری هایی که براساس ضوابط آیین نامه، مقطع تحصیلی  

در آن اثر نداشته باشد، در نظر داشته باشید که در طول مراحل رسیدگی پزشکی قرار  

رفته اید، چنانچه در دانشگاه، مؤسسات آموزش عالی یا حوزه های علمیه پذیرفته شوید و  گ

ثبت نام نمایید مجاز به ادامه رسیدگی بوده و در صورت نداشتن شرایط معافیت و دارا  

 .بودن دیگر شرایط، می توانید از معافیت تحصیلی استفاده کنید

یط ابطال كارت معافیت پزشکی می  مشموالن جهت اطالع از چگونگي شامل شدن شرا

شهرستان محل سكونت مراجعه کرده و اینگونه افراد می   توانند به نظام وظیفه عمومی

مندی از معافیت های  بایست به صورت كامل دوره ضرورت را طی نموه و حق بهره

دارا بودن سوابق خدمت قبلی یا كسر خدمت   مقرر در قانون را نداشته و تنها درصورت

 .توسط عضویت فعال در نیروی مقاومت بسیج از مدت دوره ضرورت كسر خواهد شد

 خالصه مطالب 

+ آیین نامه   1401در این مقاله سعی بر آن شده است تا معافیت پزشکی شکستگی دنده 

جدید را برای شما عزیزان به صورت کامل شرح دهیم. چنانچه پس از خواندن این مقاله،  

+ آیین نامه   1401مجددا سوال یا ابهامی در خصوص معافیت پزشکی شکستگی دنده 

جدید برای شما عزیزان پیش آمد، م ی توانید پاسخ سواالت خود را از طریق مشاوره نظام  

 .با کارشناسان مجرب ایران تحصیل دریافت نمایید وظیفه آنالین

  

جهت اطالع از معافیت پزشکی شکستگی دنده + آیین نامه جدید با مرکز مشاوره ایران  

 .تماس حاصل فرمایید  تحصیل

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

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

 تعطیل 
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