
از جمله راه هایی است که مبتالیان به آن می توانند بسته به میزان مشکل خود اقدام به کسب  معافیت پزشکی کم خونی

معافیت نمایند، البته مدارج کسب معافیت سربازی کم خونی متفاوت می باشد و بسته به موارد مختلفی فرد از معافیت بهره 

 .مند می شود

افراد وجود دارد اما معافیت سربازی کم خونی فقط شامل کسانی می باشد که هموگلوبین آن ها از این بیماری در بسیاری از 

حد مشخصی کمتر باشد، عالوه بر این عوامل دیگری هم مثل مدارک تحصیلی، نوع کم خونی و اکتسابی و انتسابی بودن 

  .این بیماری هم در کسب معافیت فرد تاثیر مستقیم می گذارد

کی کم خونی شامل چه بیمارانی می شود؟معافیت پزش  
کم خونی در درجه ها و انواع مختلفی در افراد پدیدار می شود، معافیت سربازی به دلیل کم خونی به این خاطر است که این 

 .بیماری می تواند در افراد موجب ایجاد بی حالی و امتناع فرد از فعالیت بدنی گردد

وظیفه شرح داده شده است که بیماری های خونی یا انکولوژی در صورتی که قابل درمان  در آیین نامه معافیت سازمان نظام

فرد امکان دریافت معافیت دائم را دارد اما در صورتی که بیماری فرد قابل درمان باشد معافیت ها بسته به میزان   نباشند

 .بیماری به او اعطا می شود

باشد فرد به طور کامل از خدمت مقدس  9یزان هموگلوبین خون پایین تر از در کم خونی های مادرزادی یا انتسابی اگر م

باشد فرد از خدمات رزمی معاف خواهد شد 9یا باالتر از  9سربازی معاف می شود، اما اگر میزان همگلوبین مساوی  . 

در صورتی که همگلوبین خون  عالوه بر این افرادی که دچار بیمار کم خونی مینور و یا نوع اکتسابی این بیماری شده باشند

ماه معافیت دریافت خواهند کرد 6باشد  10آن ها پایین تر از  . 

عالوه بر این معافیت پزشکی کم خونی به میزان تحصیال و شرایط خانوادگی )تعداد فرزند و جنسیت آن ها و سن پدر( نیز 

 .بستگی دارد

ه راهنمایی و کمک دارید می توانید در صورتی که برای دریافت معافیت سربازی کم خونی نیاز ب

به  با برقراری تماس با شماره 9099072952 از راهنمای های متخصصین ایران تحصیل

 .صورت رایگاه بهره مند شوید

/


 

 مراحل دریافت معافیت سربازی کم خونی
یکسان و طوالنی ای دارند که در ادامه به  معافیت های پزشکی سربازی به علت هر کدام از بیماری ها که باشند فرایند

 :بررسی آن خواهیم پرداخت

ابتدا فرد باید تمامی عدله و مدارکی که بر بیماری کم خونی او داللت دارد را به همراه تمامی مدارک شناسایی خود  

از طریق خدمات الکترونیکی انتظامی برای سازمان نظام وظیفه ارسال نماید، برای انجام اینکار از طریق سایت 

vazifeh.police.ir هم می توانید  
پس از بررسی این مدارک در سازمان نظام وظیفه فرد باید به یکی از بیمارستان های نیروهای مسلح مراجعه کند  

مد نظام وظیفه معاینه گرددو زیر نظر دکتر معت . 
 .نتیجه معاینه و آزمایشات از طریق بیمارستان به سازمان نظام وظیفه اعالم می گردد 

پس از طی شده همگی این فرایند ها شرایط معافیتی که به فرد تعلق می گیرد از طریق کمیسیون پزشکی مورد  

 .بررسی قرار می گیرد
ورت نیاز )تنها در برخی از مواقع( امکان اعتراض و درخواست بعد از ارسال رای کمیسیون پزشکی در ص 

 .تجدید نظر کمیسیون پزشکی هم وجود دارد

عالوه بر این برای کسب اطالع از معافیت های وابسته به گلبول قرمز به صفحه شرایط جدید معافیت سربازی گلبول های 

 .مراجعه نمایید قرمز

https://vazifeh.police.ir/index.jsp?siteid=25&fkeyid=&siteid=25&pageid=5157
https://vazifeh.police.ir/index.jsp?siteid=25&fkeyid=&siteid=25&pageid=5157
https://irantahsil.org/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%da%af%d9%84%d8%a8%d9%88%d9%84-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%82%d8%b1%d9%85/
https://irantahsil.org/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%da%af%d9%84%d8%a8%d9%88%d9%84-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%82%d8%b1%d9%85/


 

 شرایط دریافت معافیت کامل به دلیل کم خونی
برای کم خونی به طور کلی دو نوع از معافیت در نظر گرفته شده، نوع اول معافیت کامل می باشد و نوع دوم معافیت 

مت به درمان دیده شود معافیت درمان معافیت از رزم می باشد، در صورتی که در بدن فرد نسبت به بیماری کم خونی مقاو

به شخص مشمول اعطا می گردد و در صورتی که با خوردن دارو بتوان این بیماری را کنترل کرد شخص صرفا معافیت 

 .از رزم می گیرد

معاف  باشد می تواند به طور کامل 9اگر دارای همگلوبین خود کمتر از   عالوه بر این اگر در نوع انتسابی این بیماری فرد

یا باالتر از آن باشد فرد صرفا معاف از رزم خواهد شد 9شود، اگر مساوی  . 

به شما ارائه می شود که در طول مدت خدمات می  بعد از دریافت معافیت تحصیلی یک کارت پایان خدمت معاف از رزم

 .توانید آن را ارائه دهید

 معافیت سربازی به دلیل کم خونی به چه علت است؟

بیماری اطالعی در مورد آن  بیماری کم خونی در بسیاری از افراد وجود دارد اما اغلب افراد به دلیل عدم توجه کافی به این

ندارند؛ در طی این بیماری فرد از گلبول قرمز یا همان همگلوبین کافی در خون خود بخوردار نیست و این موجب عدم 

 .نشاط و انجام توانایی های روتین فرد می گردد

انی که گلبول قرمز گلبول قرمز وظیفه انتقال اکسیژن را به واسطه خون به بخش های مختلف بدن انسان دارد، زم 

خون پایین بیاید اکسیژن به درستی به اجزای مختلف بدن نمی رسد و همین امر منجر به بروز موارد مختلفی در 

 .فرد می شود
نشانه های این بیماری بی حالی، سر درد، اجتناب از انجام کار، عدم تمرکز و ... می باشد، این بیماری دو نوع  

ان دارد، در هر دو حالت بسته به میزان کمبود همگلوبین خون معافیت برای فرد در قابل درمان و غیر قابل درم

 .نظر گرفته می شود

https://irantahsil.org/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%aa-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%81-%d8%a7%d8%b2-%d8%b1%d8%b2%d9%85/


 بیماریهایی که باعث معافیت سربازی میشود برای اطالع از باقی بیماری هایی که می توان با آن ها معاف شد به صفحه
 .مراجعه نمایید

  

 

 معرفی انواع کم خونی برای معافیت پزشکی

انواع متعددی دارد و برخی از آن ها شامل معافیت پزشکی می شوند، توجه داشته باشید که میزان معافیت بیماری کم خونی 

 .صرفا مربوط به میزان بیماری فرد و مقدار همگلوبین موجود در خون او می باشد

انواع مختلف کم خونی شامل، پلی گلبولی، ترومبوسیتوز اولیه، معافیت سربازی اختالل در پالکت خون، بدخیمی  

 .های خونی و ... می باشد
تمامی این کم خونی ها دو نکته از سوی کمیسیون پزشکی بسیار اهمیت دارد قابل درمان بودن و میزان گلبول  در 

قرمز می باشد، به طوری که در صورت غیر قابل درمان بودن این بیماری و یا کمبود بیش از حد گلبول قرمز 

  .معافیت کامل به فرد اعطا می گردد

  

 خالصه مطلب

می موارد پیرامون معافیت پزشکی کم خونی برای سربازی را مورد بررسی قرار داده ایم، اما اگر نتوانسته تا به اینجا تما

 :اید به طور کامل این مقاله را مطالعه نمایید در ادامه با بررسی نکات چشمگیر این مقاله با ما همراه باشید

یماران انتسابی می باشد که در بدن خود نسبت به توجه داشته باشید که معافیت دائم سربازی کم خونی صرفا برای ب 

 .این بیماری مقاوت به درمان دارند
بودن میزان هموگلوبین  9مسئله دومی که الزم به ذکر است این است که در صورت باال تر بودن یا مساوی درجه  

رددمعافیت به طور کامل صادر می شود و در غیر این صورت معافیت از رزم به فرد اعطا می گ . 

https://irantahsil.org/%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%da%a9%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%b9%d8%ab-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%88/
https://irantahsil.org/%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%be%d9%84%d8%a7%da%a9%d8%aa-%d8%ae%d9%88%d9%86-%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af/
https://irantahsil.org/%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%be%d9%84%d8%a7%da%a9%d8%aa-%d8%ae%d9%88%d9%86-%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af/


برای اخذ معافیت پزشکی کم خونی باید ابتدا مدارم شناسایی و بیماری خود را به سازمان نظام وظیفه ارسال کنید  

و بعد از آن در بیمارستان های زیر نظر نیرو های مسلح اقدام به طی کردن مراحل آزمایشات الزم کنید تا در 

 .کمیسیون پزشکی در مورد معافیت شما تصمیم گیری شود
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