
معافیت پزشکی سرطان در دو نوع موقت و دائم به مشمولین مبتال به این بیماری اعطا می گردد، در طی رشد غیر عادی 

سلول های بدن ممکن است انواع مختلفی از سرطان در افراد ایجاد گردد و موجب از بین رفتن توانایی خدمت فرد مشمول 

سربازی سرطان از سوی سازمان نظام وظیفه شده است گردد، همین مسئله منجر به در نظر گرفتن معافیت . 

در هر انسانی به میزان مشخصی تولید و از بین رفتن سلول های بدن وجود دارد، در واقع سرطان زمانی رخ می دهد که 

 ساز و کار رشد و نمو سلول های بدن فرد از حالت عادی بیشتر می شود و میزان مرگ سلول های بدن هم کاهش پیدا می

 .کند و شخص در این زمان با غده های سرطانی مواجه می گردد

  

  نحوه دریافت معافیت پزشکی سرطان
سرطان انواع مختلفی دارد و سازمان نظام وظیفه برای انواع مختلف این بیماری در مدارج مختلف معافیت های متنوعی را 

طا می گردد بستگی به نوع سرطان و میزان شدت آن دارددر نظر گرفته است و نوع معافیتی که به فرد مبتال به سرطان اع . 

نکته در تمامی نوع  ۴نکته توجه می شود که این  ۴اما به طور کلی در زمان اعطای معافیت به فرد مبتال به این بیماری به 

 :های سرطان هم مشترک هستند

دمشمولینی که که در سالمت کامل آماده اعزام برای خدمت مقدس سربازی هستن  . 
مشمولینی که مبتال به بیماری یا محدودیت های بدنی و روانی هستند اما در بخش های غیر رزمی می توانند به  

 .کشور خدمت کنند
 .افرادی که به دلیل بیماری یا نقص عضوی به خصوص در حال حاضر قادر به رفتن سربازی نیستند 
رایطی آمادگی خدمت کردن را ندارندو در آخر اشخاصی که به دلیل شدت باالی بیماری تحت هیچ ش  . 

توجه داشته باشید که عالوه بر شدت، نوع سرطان فرد هم تاثیر به سزایی در معافیت او دارد، به همین دلیل الزم است تا 

 .شرایط دریافت تمامی سرطان ها به صورت جداگانه مورد بررسی قرار بگیرد

  

  

 .با ما همراه باشید کاربران گرامی، برای اطالع از تمامی موارد شامل معافیت با ما در صفحه معافیت پزشکی سربازی

  

  

 شرایط دریافت معافیت پزشکی سرطان خون
و بدخیم در افراد بیمار سرطان خون یا همان نئوپالسم یکی از حاد ترین انواع سرطان می باشد که در دو نوع خوش خیم 

نمایان می شود، این بیماری )به خصوص در موارد بدخیم( تا حدود زیادی می تواند توان خدمت کردن فرد را تحت تاثیر 

قرار دهد، از همین رو هم سازمان نظام وظیفه برای انواع مختلف این بیماری معافیت های به خصوصی را در نظر گرفته 

 .است

طور کلی سرطان از جمله بیماری هایی است که در صورت ابتال شخص می تواند اقدام به سرطان خون و به  

 .دریافت معافیت دائم نماید
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تصمیم سازمان نظام وظیفه در مورد افرادی که به این بیماری مبتال بوده اند و در حال حاضر درمان شده اند بدین  

دچار شده باشد باز هم به طور کامل معاف از صورت است که شخص اگر به بیماری های بدخیم در گذشته 

 .سربازی هستند
اما اگر بیماری آن ها در گذشته سطحی و خوش خیم بوده باشد و در حال حاضر درمان شده باشد و شخص در  

بخش های غیر رزمی )به خصوص پزشکی( بتواند خدمت کند باید در بخش اداری به خدمت مقدس سربازی اعزام 

  .گردد
   

  

 

  

  

 قوانین معافیت پزشکی سرطان استخوان
سرطان استخوان یکی از بیماری هایی است که اغلب مواقع تاثیر به خصوصی در توانایی های حرکتی فرد دارد، همین 

 .موضوع موجب این شده که سازمان نظام وظیفه بریا اعطای معافیت به این نوع از بیماری ها نگاه ویژه ای داشته باشد

ان در صورتی که نواحی ای باشد که توانایی خدمت و فعالیت بدن را تحت شعاع قرار دهد به قطع سرطان استخو 

 .با معافیت دائم همراه است
اما در صورتی که سرطان در نواحی ای مانند فک یا دیگر نواحی ای که تاثیری در توانایی حرکتی فرد نداشته  

سازمان نظام وظیفه می باشدباشد تشخیص میزان معافیت بر عهده پزشک معتمد  . 

  

  

 .با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۲ تماس حاصل فرمایید مشاوره سربازی نظام وظیفه کاربران گرامی، برای دریافت

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/


  

  

 نوع معافیت پزشکی سرطان روده
سازمان نظام وظیفه بیماری های روده ای را در یک دسته قرار داده که سرطان روده هم بخشی از آن می باشد، اشخاصی 

برای دریافت معافیت پزشکی  که دارای بیماری کرون و یا سرطان روده باشند و همواره با التهاب مواجه باشند می توانند

 .سربازی اقدام نمایند

سرطان روده از جمله بیماری هایی است که تصمیم گیری معافیت آن صرفا بر عهده پزشک معتمد می باشد اما بنا  

بر تجربه مراجعین در صورتی که افراد با نوع بدخیم این بیماری مواجه باشند اغلب از معافیت دائم بهره مند می 

  .گردند

  

 

  

  

 معافیت سربازی سرطان ریه
سرطان ریه یکی از بیماری هایی است که با اعمال تاثیر مستقیم روی تنفس فرد می تواند دلیل موجهی برای معافیت 

سربازی شحص باشد، افراد مبتال به این بیماری اغلب با مشکل در تنفس خود مواجه هستند و این موضوع فعالیت بدنی را 

دشوار کرده استبرای آن ها  . 

بیماری سرطان ریه در سازمان نظام وظیفه در بین بیماری های تنفسی و فقسه صدری قرار گرفته است و بسته به  

 .نوع و میزان شدت منجر به اعطای معافیت های مختلفی به مشمولین می گردد



ی درمانی کنند به طور کامل از کسانی که با سرطان ریه بدخیم مواجه هستند و برای درمان آن باید اقدام به شیم 

 .معافیت دائم بهره مند می گردند
عالوه بر این در صورتی که سرطان ریه فرد شدید نباشد هم در اغلب اوقات )با صالح دید پزشک معتمد نظام  

 .وظیفه( از معافیت دائم بهره مند خواهند شد

  

 .با ما در ایران تحصیل همراه باشید سربازی با مدرک دکتری کاربران گرامی، برای کسب اطالع از شرایط

  

  

  مراحل دریافت معافیت پزشکی سرطان
دریافت معافیت خود در صورت ابتال به سرطان باید برخی از مراحلی که در ادامه آقایان مشمول به خدمت سربازی برای 

 :به بررسی آن ها خواهیم پرداخت را به ترتیب طی کنند

در محل سکونت خود مراجعه نمایند و اقدام به دریافت دفترچه راهنمای  10ابتدا باید به نزدیک ترین دفتر پلیس + 

 .سازمان نظام وظیفه کنند
 ۱۰دوم فرد باید برای دریافت معافیت پزشکی اقدام به پر کردن فرم های الزم و ارائه آن به دفتر پلیس + در گام 

 .نماید
روز از سوی سازمان نظام وظیفه فرد به یک بیمارستان معتمد  ۱۵بعد از طی کردن این مراحل حداکثر بعد از  

 .باید معرفی گردد
آزمایش های پزشکی به طور کامل انجام خواهد شدپس از حاضر شدن فرد در بیمارستان مذکور   . 

روز دعوتنامه ای از سوی کمیسیون پزشکی سازمان نظام  ۳۰بعد از طی شدن آزمایش های پزشکی بعد از نهایتا  

 .وظیفه ارسال خواهد شد که فرد باید در آن حضور پیدا کند

  

  

https://irantahsil.org/%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%af%d8%b1%da%a9-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1%db%8c/


 

  

  

 مدارک مورد نیاز برای معافیت پزشکی سرطان

پیگیری تمامی انواع سرطان شما باید برخی از مدارک را به سازمان نظام وظیفه ارائه دهید، در صورتی که از برای 

 :مدارک مورد نیاز برای تشکیل پرونده معافیت سربازی مطلع نیستید می توانید در ادامه با بررسی آن با ما همراه باشید

 اصل و عکس کارت ملی فرد 
اسیون شخصارائه تمامی مدارک واکسین   

 ارائه آخرین مدرک تحصیلی و یا گواهی فراغت تحصیلی 
 تاسیس حساب در بانک سپه و درج شماره آن در برگه شماره یک 
(۲ارائه وضعیت پزشکی و آزمایش های انجام شده )برگه شماره    

 کلیه صفحات شناسنامه )عکس دار( 

  

تحصیل اقدام کرد؟آیا برای دریافت معافیت سربازی سرطان می توان در زمان   
برای اینکه اقدام به دریافت معافیت سربازی کنید یا باید فرایند تحصیل شما تمام شده باشد و یا ترک تحصیل کرده باشید، 

البته که سازمان نظام وظیفه برای برخی از بیماری ها استثنا قائل شده است و افراد در صورت ابتال به این دسته از بیماری 

ی می توانند اقدام به دریافت معافیت خود نمایندها در هر زمان . 

سرطان و تمامی بیماری هایی که تاثیر جدی روی سالمتی فرد دارند در کنار موارد نقص عضو برای پیگیری  

معافیت سربازی نیازی به اتمام فرایند تحصیلی ندارند و شخص می تواند در حین تحصیل هم برای معافیت خود 

انجام دهد پیگیری های الزم را . 
طبق قانون سازمان نظام وظیفه تمامی افرادی که در زمان دارا بودن معافیت تحصیلی اقدام به پیگیری معافیت  

 .پزشکی خود می کنند بعد از اتمام فرایند تحصیلی یا ترک تحصیل می توانند از معافیت خود بهره مند گردند



  

 .با ما در ایران تحصیل همراه باشید کاربران گرامی، برای کسب اطالع از شرایط خرید خدمت سربازی

  

  

 آیا به حکم کمیسیون پزشکی برای معافیت سرطان می توان اعتراض کرد؟

از رای کمیسیون پزشکی برای معافیت و یا عدم معافیت خود رضایت نداشته باشید می توانید اقدام به در صورتی که شما 

ثبت اعتراض برای تغییر رای نمایید، شما برای اعتراض می توانید به مراتبط مختلفی در کمیسیون پزشکی مراجعه نمایید، 

تایید نباشد اعتراض در کمیسیون استان دومین راه حل از این جهت در صورتی که اعتراض شما در کمیسیون منطقه مورد 

 .برای شما خواهد بود

 :مراتب مراجعی که به آن ها می توانید اعتراض کنید به شرح زیر است

 کمیسیون شهرستان 
  کمیسیون استان 

 کمیسیون سازمان نظام وظیفه 
 شورای عالی 

  

 خالصه مطلب

هایی دانست که افراد مبتال به آن با چالش های بسیار زیاد و به خصوصی سرطان را می توان یکی از سخت ترین بیماری 

در زندگی مواجه خواهند شد، دشواری هایی که ابتال به این بیماری برای افراد بیمار ایجاد می کند منجر به این شده که 

ر نظر بگیردسازمان نظام وظیفه برای مشمولینی که به این بیماری مبتال هستند شرایط به خصوصی را د . 

اعطای معافیت به مبتالیان این بیماری بستگی به نوع و شدت بیماری دارد اما در اغلب موارد این بیماران با  

 .معافیت دائم از سربازی مواجه خواهند شد
سرطان ها خود در آیین نامه معافیت سازمان نظام وظیفه به طور مستقل در دسته بندی خاصی قرار نمی گیرند و  

ع از سرطان در دسته عضو به خصوص قرار می گیرد. )برای مثال سرطان ریه در دسته بیماری های هر نو

 ریوی و قفسه صدری قرار می گیرد(
افراد مبتال به سرطان بر خالف انواع متعددی از دیگری بیماری هایی که معافیت منجر می شوند در زمان  

 .تحصیل هم می توانند معافیت خود را پیگیری کنند
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