
معافیت پزشکی مینیسک زانو از جمله معافیت هایی است که سازمان نظام وظیفه برای افرادی که با این مشکل مواجه 

هستند در نظر گرفته است، نوع معافیت های سربازی ای که برای این نوع از بیماری به افراد اعطا می گردد بسته به 

دارد میزان حاد بودن و کاهش توانایی فرد مشمول به خدمت . 

افراد برای دریافت معافیت مینیسک پا باید در صورت دارا بودن این نوع از بیماری با مراجعه به کمیسیون پزشکی نظام 

 .وظیفه اقدام به معاینه و دریافت معافیت خود نمایند

  

کاربران گرامی، برای کسب اطالع از نحوه دریافت معافیت سربازی به صورت گام به گام می توانید با شماره ایران 

 .تماس بگیرید و از کمک متخصصین این مرکز برای اخذ معافیت خود بهره مند شوید تحصیل

  

 معافیت پزشکی مینیسک زانو چیست؟
مینیسک رشته ای غضروفی محکم در ساختمان داخلی زانو می باشد، این سطح غضروفی موجب قرارگیری راحت تر 

می گردد و موجب راه رفتن هرچه راحت تر فرد می گردد، عالوه بر این در کنار مینیسک داخلی یک  استخوان ها روی هم

 .مینیسک خارجی هم قرار دارد که وظیفه راحت تر کردن قرار گرفتن اسخوان های قسمت بیرون استخوان روی هم را دارد

راه رفتن برای فرد گردد و با توجه به اینکه در آسیب رسیدن به بافت غضروفی مینیسک زانو می تواند منجر به سخت شدن 

طی سال های سربازی فرد مشمول باید فعالیت های بدنی بسیاری داشته باشد به افرادی که مینیسک زانو دارند معافیت ارائه 

 .می گردد

  

 

  

 شرایط دریافت معافیت سربازی مینیسک زانو چیست؟

/
/


مبتال به بیماری باید طبق مراحلی ابتدا میزان مشکل فیزیکی خود را  برای دریافت معافیت پزشکی مینیسک زانو فرد

مشخص کنید و بعد از آن با مراجعه به کمیسیون پزشکی اقدام به دریافت معافیت خود نماید، اینکه فرد چه نوعی از معافیت 

 .را دریافت می کند بستگی به میزان حاد بودن مشکل فرد دارد

در دسته بیماری های استخوان اسکلت قرار می گیرد و شامل دو نوع از معافیت تحت عنوان معافیت پزشکی مینیسک زانو 

معافیت دائم و معافیت از رزم به مشمولین اعطا می گردد، اینکه فرد مشمول به بیماری کدام نوع از معافیت را دریافت می 

 .کند مسئله ای می باشد که پزشک معتمد باید آن را تشخیص دهد

سک زانو به طور کامل پاره شده باشد اعطای معافیت دائم از خدمت سربازی کامال قطعی می باشد، اما در صورتی اگر مینی

که مینیسک زانو دچار کشیدگی شده باشد و هنوز به مرحله پارگی نرسیده باشد اعطای معافیت دائم بعید به نظر می رسد و 

م وظیفه خواهد بود، اما حداقل معافیتی که برای کشیدگی مینیسک میزان معافیت صرفا تحت نظر پزشک معتمد سازمان نظا

 .زانو در نظر گرفته شده است معافیت از خدمات رزمی می باشد

  

هم می توانید با مشاوران تحصیل همراه  معافیت سربازی دررفتگی مفاصل کاربران گرامی، برای کسب اطالع از شرایط

 .باشید

  

 مراحل دریافت معافیت پزشکی مینیسک زانو
شد که اغلب افراد مشمول به خدمت با آن آشنا نیستند، در دریافت معافیت از خدمت نیازمند طی کردن مراحل متفاوتی می با

صورتی که شما برای دریافت معافیت پزشکی مینیسک زانو قصد دارید اقدام نمایید با ما در این بخش همراه باشید تا مراحل 

 .انجام این کار را به شما عزیزان توضیح دهیم

به محل سکونت خود مراجعه نمایید و اقدام به تکمیل فرم خو  ۱۰در مرحله اول باید به نزدیک ترین دفتر پلیس + 

 .اظهاری کنید
بعد از ارسال مدارک و فرم های تکمیل شده برای سازمان نظام وظیفه بعد از چند روز آدرس یکی از پزشک های  

 .معاین معتمد را برای فرد ارسال خواهد کرد و او را فراخوانی می کند
فرد باید نزد پزشک معتمد معاینه شود تا میزان بیماری او بررسی گرددبعد از انجام فراخوانی   . 

مراجعه نماید و درخواست ثبت معافیت خود  ۱۰بعد از انجام معاینه توسط پزشک اولیه فرد باید مجدد به پلیس به + 

 .را بدهد
ر نظام وظیفه نمایدبعد از آن در گام دوم معاینه ها فرد باید اقدام به مراجعه به یک بیمارستان زیر نظ  . 

مینیسک زانو در بیمارستان فرد در بازه زمانی حداکثر ۳۰ روزه  بعد از بررسی شرایط متقاضی معافیت پزشکی 

 .به کمیسیون سازمان نظام وظیفه فراخوانده می شود و در طی جلسه ای تکلیف معافیت او مشخص می گردد
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 مدارک مورد نیاز برای دریافت معافیت سربازی مینیسک پا
م وظیفه ارائه دهید برای اینکه بتوانید معافیت پزشکی مد نظر خود را دریافت کنید باید دو دسته از مدارک را به سازمان نظا

که دسته اول این مدارک مدارکی برای اثبات بیماری و میزان آن است و دسته دوم هم مدارک شناسایی و سوابق فرد می 

 .باشد که آن را مدارک شخصی می نامند

 :مدارک تشکیل پرونده برای دریافت معافیت سربازی مینیسک پا به شرح زیر است

۴* ۳دو قطعه عکس    
ملی به همراه کپی آناصل کارت    

 اصل شناسنامه به همراه کپی تمامی صفحات 
 اصل آخرین مدرک تحصیلی 

 تکمیل برگه و مدارک واکسیناسیون 
 تکمیل وضعیت مشمولیت 

 ارائه مدارک معاینه های اولیه 

  

 .می توانید با ما در ایران تحصیل همراه باشید کاربران گرامی، برای کسب اطالع از معافیت پوکی استخوان

  

چه شکل خواهد بود؟ در صورت قابل درمان بودن مینیسک معافیت سربازی به  

https://irantahsil.org/%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%aa-%d9%be%d9%88%da%a9%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86/


شرایط به مشمولین واجد شرایط ارائه می گردند، یکی  ۴بیماری هایی که منجر به معافیت از سربازی می شوند معموال در 

از این شرایط مختص بیمارانی است که بیماری های آن ها قابل درمان است؛ در اغلب مواقع افردی که مبتال به بیماری های 

 .به خصوصی هستند از معافیت موقت بهره مند می شوند

می باشد، در صورتی که بعد از انجام جراحی فعالیت های خدمت اما در مورد بیماری مینیسک زانو قوانین کمی متفاوت 

مقدس سربازی موجب برگشت عارضه زانو گردد معافیت دائم به فرد اعطا می شود، چرا که فعالیت های سربازی تاثیر 

 .مستقیمی روی سالمت پا و زانو دارد

  

 راه های تشخیص پارگی مینیسک زانو چیست؟
جمله عوارض پا می باشد که معموال افراد دیر به آن پی می برند و آن را معموال با یک درد  آسیب دیدن مینیسک زانو از

ساده پا اشتباه می گیرند، از همین جهت دانستن نشانه های پارگی مینیسک می تواند تاثیر زیادی تشخیص زود هنگام این 

 .بیماری داشته باشد

 احساس کردن درد موضعی در پشت کاسه زانو 
یار شدید در زمان پرش یا ایجاد فشار روی پادرد بس   

 آب انداختن زانو 
 شنیدن صدای تق تق در زمان باز و بسته کردن پا 

 قفل شدن زانو و باز نشدن آن 
خالی کردن زانو در حین راه رفتن و حرکت کردن )در زمان راه رفتن به طور نگاهی زانو وزن شما را تحمل  

 نمی کند و پا خم خواهد شد(
رفتن عضالت چهارسر ران از بین   

  

 

  



 نحوه اعتراض به رای نظام وظیفه برای معافیت مینیسک زانو

در صورتی که فرد برای دریافت معافیت پارگی مینیسک زانو تمامی شرایط را دارا باشد اما سازمان نظام وظیفه معافیت به 

مراجع مختلفی اعتراض خود را ثبت کند تا پرونده خصوصی به او ارائه ندهد فرد برای بررسی مجدد پرونده می تواند به 

 .معافیت از نو بررسی گردد

افراد برای ثبت اعتراض خود می توانند به چهار مرجع اعم از کمیسیون شهرستان، کمیسیون استان، کمیسیون  

 .اصلی سازمان و شورای عالی نظام وظیفه مراجعه نمایند
ال می باشد و ابتدا باید به کمیسیون شهرستان اعتراض خود را ابالغ مراحل ثبت اعتراض به صورت از پایین به با 

 .نمایید
ماه فرایند تجدید نظر آغاز خواهد  ۲ماه زمانبر خواهد بود و بعد از  ۲بررسی مجدد پرونده معافیت پزشکی حداقل  

 .شد
به شما توصیه می کنیم برای انجام این کهر به صورت مثمر ثمر قبل از اقدام به اعتراض اقدام به مشاوره معافیت  

 .در ایران تحصیل نمایید سربازی

  

 آیا امکان ابطال معافیت مینیسک پا وجود دارد؟

هر کدام از معافیت هایی که سازمان نظام وظیفه به واجدین شرایط خود اعطا می کند برخی از محدودیت ها را برای فرد 

ین بیماری که به کمک آن معافیت می گیرد پدید می آورد، معافیت مینیسک پا هم از این قائده مستثنی نیست و فرد مبتال به ا

برای استخدام در برخی اداره جات، استخدام در نهاد های انتظامی و دریافت گواهینامه های رانندگی با مشکل مواجه خواهد 

 .شد، از همین جهت نحوه ابطال معافیت مینیسک پا پرسش بسیاری از افراد می باشد

به شرطی امکان پذیر است که بیماری فرد به طور کامل از بین رفته باشد و امکان  ابطال تمامی معافیت های پزشکی تنها

 .بازگشت هم نداشته باشد، اما توجه داشته باشید که در صورت ابطال معافیت خود باید به سربازی اعزام گردید

  

 خالصه مطلب

، مواردی اعم از میزان تحصیالت، نوع و دریافت و اخذ معافیت سربازی مینیسک زانو به موارد متعددی مربوط می گردد

 .شدت بیماری و بسیاری از موارد دیگر در نظر سازمان نظام وظیفه تاثیر گذار می باشند

در صورتی که فرد دچار پارگی کامل مینیسک پا باشد از معافیت کامل بهره مند خواهد بود و در صورتی که  

ت او به نظر پزشک معتمد نظام وظیفه مربوط می باشدصرفا دچار کشیدگی مینیسک شده باشد میزان معافی . 
در صورتی که فرد مینیسک پا داشته باشد اما آن را عمل کرده باشد در صورتی که فعالیت های سربازی منجر به  

 .بروز مجدد عارضه در پای او گردد به او معافیت دائمی اعطا خواهد شد
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