
معافیت پزشکی آنته ورژن ران از جمله معافیت های پزشکی می باشد که به مبتالیان این بیماری اعطا می شود، بیماری 

آنته ورژن ران به دلیل چرخش استخوان ران به داخل در زمان جنینی موجب کاهش توانایی حرکتی فرد می گردد و این 

را دارند می باشد خود دلیلی برای اخذ معافیت افرادی که این بیماری . 

در طی بیماری آنته ورژن ران گردن استخوان ران به سوی جلو تمایل پیدا می کند، البته حدی از این بیماری طبیعی می 

درجه وجود دارد و تا زمانی که فرد به بلوغ برسد این میزان به پانزده  ۴۰باشد، در نوزاد تازه به دنیا آمده این تمایل تا 

ن موضوع زمانی یک بیماری و نقص تلقی می شود و موجب معافیت سربازی آنته ورژن ران می گردد درجه می رسد، ای

درجه باشد ۱۵که این میزان در فرد بالغ بیشتر از  . 

  

کاربران گرامی، برای کسب اطالع از شرایط و نحوه دریافت معافیت پزشکی آنته ورژن ران می توانید با شماره درج شده 

  .تماس بگیرید و از مشاوره متخصصین این مرکز برای دریافت معافیت خود بهره مند شوید در وبسایت ایران تحصیل

  

  

  شرایط معافیت پزشکی آنته ورژن ران
آنته ورژن ران که در دسته بیماری های اسکلتی و استخوانی قرار می گیرد از جمله بیماری هایی است که افراد مبتال به آن 

این بیماری تاثیر مستقیمی روی توانایی های حرکتی فرد  به طور معمول به راحتی از معافیت سربازی بهره مند می شوند،

 .دارد و اجازه فعالیت های بدنی سربازی را به او نمی دهد

دسته  ۴افراد در این نوع از افراد را شامل معافیت خود می داند و بسته به شرایط  ۴سازمان نظام وظیفه در آیین نامه خود 

در آیین نامه خود ذکر کرده است  به آن ها معافیت اعطا می کند، ۴ دسته ای که سازمان نظام وظیفه برای معافیت پزشکی

 :به شرح زیر می باشد

اری یا نقص عضو به طور کامل نمی توانند به سربازی اعزام شوند و دسته اول افراد کسانی هستند که به دلیل بیم 

 .معافیت دائم به آن ها اعطا می شود
دسته دوم شامل افرادی می باشد که به دلیل بیماری یا نقص عضو توانایی حضور در فعالیت های سنگین سربازی  

د و معموال در بخش های دیگر به مانند را ندارند، این افراد به اختصاص معاف از رزم و خدمات سنگین می شون

 .بخش های اداری از آن ها کمک گرفته می شود
 .کسانی که به دلیل بیماری های روحی و روانی به طور موقت نمی توانند به خدمت سربازی اعزام شوند 

عافیتی به آن و در آخر افرادی که در سالمت روحی و جسمی کافی به سر می برند باید به سربازی اعزام شوند و م 

 .ها اعطا نمی شود

  

/
https://irantahsil.org/military-medical-exemption/


 

  

 نشانه های بیماری آنته ورژن ران
بیماری آنته ورژن ران از بیماری هایی می باشد که خیل عظیمی از افراد تا درد و دیگر عواقب آن را احساس نکنند متوجه 

را تا حد زیادی تحت تاثیر قرار  ابتال به آن نخواهند بود، این بیماری در سطوح در سطوح خفیف شاید توانایی حرکتی فرد

 .ندهد اما انجام حرکات سنگین می تواند منجر به وخیم شدن شرایط این نقص در فرد مبتال به بیماری گردد

در صورت مبتال بودن شخص به این بیماری وقتی که از رو به رو به آن نگاه می شود کشکک زانو مبتال به این بیماری به 

ارد، فرد مبتال به این بیماری عالوه بر دارا بودن تمایل در کشکک زانو ابتال به این بیماری در ران سمت زانو دیگر تمایل د

 .و استخوان ساق خود هم دچار تمایل می باشد

درجه فرد در راه رفتن و موارد حرکتی خود دچار  ۲۵در صورت باالتر بودن درجه تمایل آنته ورژن ران در فرد از 

 .مشکل شاهد خواهد بود

  

 .با ما در ایران تحصیل همراه باشید کاربران گرامی، برای کسب اطالع از شرایط معافیت سربازی تکرر ادرار

  

 مراحل دریافت بیماری آنته ورژن ران
در  اخذ معافیت از مواردی نیست که هر کسی با آن آشنا باشد و اغلب افراد برای دریافت آن نیازمند راهنمایی هستند،

این نوع از  صورتی که شما هم به بیماری آنته ورژن ران مبتال هستید در ادامه با بررسی مراحل اخذ معافیت سربازی

 :بیماری با ما همراه باشید

مراجعه نمایید ۱۰در گام اول باید به نزدیک ترین دفتر پلیس +  . 

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-%d8%aa%da%a9%d8%b1%d8%b1-%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b1/


باید تمامی فرم های الزم را برای دریافت معافیت سربازی آنته ورژن ران پر کنید ۱۰با مراجعه به دفتر پلیس +  . 
روز( شما به  ۲۰بعد از تکمیل فرم ها و ارسال آن برای سازمان نظام وظیفه بعد گذشت مدت مشخصی )حداکثر  

 .یکی از بیمارستان های تحت نظر نظام وظیفه فرا خوانده خواهید شد
ن بعد از مراجعه به بیمارستان های زیر نظر سازمان نظام وظیفه با انجام آزمایش ها و معاینه های الزم میزا 

 .بیماری شما مورد بررسی قرار خواهد گرفت
بعد از انجام آزمایش های الزم با ارسال دعوتنامه باید به کمیسیون پزشکی نظام وظیفه بروید تا در مورد معافیت  

 .شما تصمیم گیری شود

  

 

  

 در صورت قابل درمان بودن آنته ورژن ران اعطای معافیت به چه شکل خواهد بود؟

رایجی که افراد در زمان اقدام برای دریافت معافیت مطرح می کنند این است که اگر بیماری درمان گردد  یکی از سواالت

 آیا باز هم معافیت به آن ها اعطا می گردد؟

پاسخ این سوال مربوط به نوع بیماری می باشد، در بیماری آنته ورژن ران از جایی که ممکن است فعالیت های حرکتی 

ا منجر به بروز دوباره مشکل فرد شود حتی بعد از درمان و جراحی هم معافیت هایی اعم از معافیت خدمت سربازی مجدد

از رزم و معافیت از خدمات سنگین به فرد اعطا می شود؛ البته که میزان اعطای معافیت در این مواقع بع نظر پزشک 

 .معتمد سازمان نظام وظیفه بستگی دارد

  

ورژن ران در حین تحصیلدریافت معافیت پزشکی آنته   



اعلب معافیت های سازمان نظام وظیفه به این شکل است که برای دریافت آن باید دیپلم داشته باشید، دسته ای به خصوص از 

بیماری ها هستند که برای اخذ معافیت به دلیل آن ها در زمان تحصیل هم می توان اقدام کرد اما آنته ورژن ران از این دسته 

نمی باشدبیماری ها  . 

فردی که داوطلب دریافت معافیت پزشکی به علت این بیماری می باشد باید در زمان اتمام تحصیل خود با مراجعه به دفاتر 

بعد از تکمیل فرم های خود اقدام به پیگیری دریافت معافیت پزشکی نماید ۱۰پلیس به عالوه  . 

معافیت دائم، معافیت از خدمات رزمی و معافیت موقت به واجدین توجه داشته باشید که معافیت های پزشکی در سه سطح 

 .شرایط اعطا می شود

  

در ایران  مشاوره سربازی نظام وظیفه کاربران گرامی، برای کسب اطالع از راه های معافیت می توانید اقدام به دریافت

 .تحصیل نمایید

  

  

ن ران وجود دارد؟آیا امکان ابطال کارت معافیت آنته ورژ  

معافیت سربازی آنته ورژن ران از دسته معافیت هایی است که می تواند برخی از محدودیت را برای فرد معاف شده به 

دنبال داشته باشد، به همین دلیل بسیاری از افراد بعد از دریافت این نوع معافیت و درمان خود به طور کامل برای بهره 

ریافت گواهینامه و استخدام به دنبال ابطال این نوع از معافیت هسندمندی از مواردی به مانند د . 

ابطال تمامی معافیت های پزشکی فقط در صورتی قابل درمان است که بیماری فرد به طور کامل درمان شده باشد و مستعد 

د و در صورت تشخیص بازگشت هم نباشد؛ البته بعد از ابطال فرایند سربازی فرد مجددا باید مورد بررسی قرار بگیر

 .پزشک معتمد او باید به سربازی اعزام شود

  

https://irantahsil.org/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%88%d8%b8%db%8c%d9%81%d9%87-%d8%a2%d9%86%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86/


 

  

 آیا امکان اعتراض به رای نظام وظیفه برای معافیت پزشکی آنته ورژن ران وجود دارد؟

در برخی از مواقع مشمولینی که قصد دریافت معافیت دارند معموال از رای صادر شده از سوی پزشکان معتمد و سازمان 

ه راضی نیستند و فکر می کنند که در حق آن ها اجحاف شده است، در این مواقع فرد برای تجدید نظر سازمان نظام وظیف

 .نظام وظیفه می تواند به رای صادر شده اعتراض نماید

 :مرجع برای اعتراض در این مواقع وجود دارد که افراد باید از رتبه پایین تر به رتبه باال تر اعتراض نمایند ۴

 کمیسیون شهرستان 
 کمسیون استان 

 کمیسیون سازمان نظام وظیفه 
  شورای عالی 

بعد از ثبت اعتراض فرایند معافیت فرد از نو باید مورد بررسی قرار بگیرد که البته این بررسی بالفاصله نمی باشد و 

ماه انجام می شود ۲معموال بعد از  . 

  

  

 خالصه مطلب

های اسکلتی و استخوانی آیین نامه سازمان نظام وظیفه می باشد که برای آن معافیت در بیماری آنته ورژن ران از بیماری 

نظر گرفته شده است، معافیت مبتالیان به این بیماری بستگی به نظر پزشکان معتمد سازمان نظام وظیفه دارد و در سه 

گرددسطح معافیت دائم، معافیت موقت و معافیت از خدمات رزمی به بیماران اعطا می  . 



  

کاربران گرامی، شما برای کسب اطالع بیشتر از نحوه دریافت این نوع از معافیت می توانید با شماره درج شده در وبسایت 

 .ایران تحصیل تماس حاصل فرمایید و از کمک مشاورین متخصص ایران تحصیل بهره مند گردید
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