
 معافیت دنده گردنی موضوع مورد بحث ما در این مطلب بود. ما سعی کردیم تمامی نکات مربوط به معافیت پزشکی

TOS   را بررسی کنیم و همچنین شرایط دریافت معافیت سایر بیماری های مغز و اعصاب را نیز معرفی کنیم. قوانین و

کلیه بندهای آن در این مطلب بررسی گردید و همچنین تغییرات  شرایط معافیت دنده گردنی دارای بندهای مختلفی است که  

آن نیز ارائه شد. البته کلبه قوانین نظام وظیفه ممکن است هر ساله تغییراتی را داشته باشید که به محض تصویب شدن هر 

مختلفی است    نیز دارای شرایط و مراحل TOS قانون جدید ما این مطلب را به روزرسانی خواهیم کرد. معافیت پزشکی

 .که این موارد را نیز در این قسمت بررسی گردید

  

  

از سراسر کشور از طریق تلفن  TOS معافیت پزشکیبرای کسب اطالعات بیشتر در رابطه با  

 .تماس حاصل فرمایید ایران تحصیلثابت با مرکز مشاوره 

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

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

  

  

 و معافیت دنده گردنی  TOS معافیت پزشکی

یکی از آن ها است. جهت دریافت   TOSبرای بیماری های متعددی ارائه می شود که معافیت پزشکی معافیت پزشکی

قفسه سینه یا توراسیک این معافیت نیاز است که ابتدا با ویژگی های این بیماری آشنا باشید. در این بیماری نشانگان خروجی  

 .شوداوت لت سندرم تنگی فضای خروجی قفسه سینه است که موجب فشار بر عروق و اعصاب ناحیه آگزیالریمی

در وقوع این سندرم عوامل مختلفی می تواند تاثیر داشته باشد که شامل، دنده گردنی، تومور پان کوست، علل شغلی و  

در این سندرم فشار بر عروق ساب کالوین و شبکه عصبی بازویی موجب    ترومای ناشی از تصادف اتومبیل می شود.

 .عالئمی مانند احساس گزگز در انگشتان، درد در گردن، شانه و دست، سردرد و افتادن مکرر اجسام از دست خواهد شد

  

  

 شرایط دریافت معافیت دنده گردنی

نوع بیماری بر نوع معافیت شما تاثیر گذار خواهد بود.  در خصوص معافیت دنده گردنی الزم است بدانید که شرایط و  

 .زیرا شدت بیماری توانایی افراد برای انجام کارها را تغییر خواهد داد

 :به صورت کلی برای دریافت معافیت پزشکی افراد به گروه های زیر دسته بندی می شوند

 .هستندکسانی که از نظر جسمی و روانی سالم و قادر به انجام کلیه امور 

کسانی که به علت نقص عضو و یا ابتال به بیماری از سالمتی کامل برخوردار نبوده اما می توانند عملیات رزمی را انجام  

 .دهند

 .کسانی که به علت عدم رشد یا ابتال به بیماری به صورت موقت قادر به انجام خدمت دوره ضرورت نیستند
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بیماری جسمی و یا روانی به صورت کامل قادر به انجام هیچ کاری نخواهند  مشموالنی که به علت نقص عضو یا ابتال به  

 .بود

  

  

 آشنایی با دیگر بیماری های دسته مغز و اعصاب برای دریافت معافیت پزشکی 

 .مغز و اعصاب کلیک کنید بیماری های معافیت پزشکیبرای آشنایی با دیگر 

  

 نوع معافیت  شرایط بیماری  ری نام بیما دسته بیماری 
معافیت   بررسی  امکان 

 حین تحصیل

جراحی   های  بیماری 

 مغز و اعصاب

لت   اوت  توراسیک 

 (TOS) سندرم

وجود  صورت  در 

و   بالینی  عالئم 

 پاراکلینیک بارز 

 خیر معاف دائم

جراحی   های  بیماری 

 مغز و اعصاب

لت   اوت  توراسیک 

 (TOS) سندرم

وجود   عدم  درصورت 

جمله عالئم   از  بالینی 

 … دنده گردنی و

 خیر معاف از خدمات رزمی

  

  

 منظور از معافیت دنده گردنی به صورت دائم چیست؟ 

 .معافیت دائم یعنی فرد هم از دوران آموزش و هم از دوران رزم معاف شود

  

  

 منظور از معافیت از رزم برای معافیت دنده گردنی چیست؟ 

برای بسیاری از کارها کاهش می یابد. بدین صورت که فرد توانایی قرار گرفتن در شرایط سخت در این بیماری توان فرد  

را ندارد. در حالت معافیت از رزم مشمولین از کلیه کارهای سنگین، رژه های گروهی، اردوهای دوره ای، حمل کردن  

این نوع معافیت، به جای انجام خدمات   اسلحه، دوره های نگهبانی و بسیاری موارد دیگر معاف خواهند بود. افراد در 

رزمی بیشتر در امور اداری مشغولیت خواهند داشت. این حالت برای مواقعی است که شرایط عادی بوده و در زمان 

 .صلح است

  

  

 برای دریافت معافیت دنده گردنی از کجا باید شروع کنیم؟ 
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را به صورت کامل بشناسید. اگرچه بسیاری از این بیماری ها   برای دریافت این معافیت ابتدا باید بیماری های اعالم شده

در لیست های دریافت معافیت می باشد اما باز هم آشنایی با آن ها به صورت کامل خالی از لطف نخواهد بود. بعد از  

 .نیز آشنا باشید TOS آشنایی با بیماری ها نیاز است با مراحل دریافت معافیت پزشکی 

  

  

 معافیت دنده گردنیمراحل دریافت 

به صورت کلی برای دریافت انواع معافیت های پزشکی باید با مراحل دریافت آن آشنا باشید. اینکه از کجا شروع کنید و 

 .به چه سازمان هایی مراجعه نمایید و چه مدارکی را ارائه دهید بررسی خواهیم کرد

دانلود کرده و سپس   10را از دفاتر خدمات پلیس به عالوه  مراحل به این صورت است که ابتدا باید دفترچه راهنمای آن  

 .به تکمیل مدارک بپردازید

در مراحل بعدی نیاز است که به پزشک معاینه کننده اولیه مراجعه نمایید البته قبل از آن ارائه برگه خود اظهاری سوابق  

را باید به دقت تکمیل کرده و مشکالت خود را    بیماری که در پشت برگه معاینه اول قرار دارد نیز الزامی است. این برگه

دقیق اعالم نمایید. زیرا اگر در دوره آموزشی دچار مشکل شوید و بعداً مشخص شود که مشکل خود را اعالم نکرده اید، 

 .هیچ فرد و سازمانی مسئولیتی را بر عهده نخواهد گرفت

باید این مدارک را پس از ثبت پس بگیرید تا بتوانید    ثبت شده و شما  10در مراحل بعدی مدارک توسط پلیس به عالوه  

 .ادامه مراحل را طی کنید

 .برگه ای که برای معرفی شما به بیمارستان مورد نیاز است از طریق پست ارسال خواهد شد

مراجعه    الزم است به این نکته توجه داشته باشید که برای مشموالن دارای نقص عضو یا بیماریهای قابل مشاهده نیازی به

 .به بیمارستان نخواهند داشت

 .سپس باید جهت انجام معاینات تخصصی به بیمارستان مراجعه نمایید

 .نظریه تخصصی( به حوزه رسیدگی کننده ارسال می شوددر نهایت جوابیه بیمارستان )

 .دعوتنامه به آدرس شما جهت حضور در شورای پزشکی ارسال شده و جلسه برگزار خواهد شد

  

  



 

  

  

 TOS مراحل تایید بیماری جهت دریافت معافیت پزشکی

 .را بررسی کنیم TOS در این قسمت همراه ما باشید تا مراحل تایید بیماری جهت دریافت معافیت پزشکی

برای تایید شدن بیماری شما در شورای پزشکی نیاز است که چندین مرحله طی گردد. این مراحل بدین صورت است که  

 .باید به پزشک های مورد تایید نظام وظیفه مراجعه کرده و معاینات را انجام دهیدابتدا 

 :به صورت خالصه مراحل انجام معاینات به شرح زیر است

 .مرحله اول: تایید بیماری توراسیک اوت لت سندرم توسط پزشک اولیه انجام می شود

 .پزشکی بیمارستان انجام خواهد شدمرحله دوم: تایید بیماری توراسیک اوت لت سندرمتوسط شورای 

 .مرحله سوم: تایید بیماری توراسیک اوت لت سندرم توسط شورای پزشکی وظیفه عمومی انجام می شود

 .فراموش نکنید که در کلیه این مراحل کلیه مدارک هویتی مانند شناسانامه و کارت ملی خود را همراه داشته باشید

است که در مراحل رسیدگی به مدارک پزشکی مشمولین نمی توانند از انجام مراحل نکته بعدی عدم اجازه برای انصراف  

 .بعدی انصراف دهند

 .کلیه مراحل اظهار نظر توسط سه نفر از پزشکان انجام می شود
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افرادی که در جلسات مورد نظر به سازمان های مربوطه مراجعه نمی کنند، برای آن ها غیبت ثبت خواهد شد. تعرفه 

 .رت معافیت پزشکی به صورت زیر استصدور کا

 .هزار لایر است 1300.000برای تمام مقطع تحصیلی 

  

  

 شرایط احراز انواع بیماریهای معافیت پزشکی 

بپردازیم. حال در این قسمت قصد داریم  TOS ما در موارد فوق سعی کردیم به بررسی مراحل و شرایط معافیت پزشکی

 .کلیه بیماری ها به صورت کلی طی می شود، بررسی کنیم  مراحل و روالی را که برای بررسی

 .مرحله اول: تایید بیماري توسط پزشك اولیه است که انجام می شود

 .مرحله دوم: تایید بیماري توسط شوراي پزشكي بیمارستان است که باید انجام شود

 .مرحله سوم: مرحله آخر نیز تایید بیماري توسط شوراي پزشكي وظیفه عمومي است

  

  

 مدارک مورد نیاز برای انواع معافیت پزشکی 

 .است تکمیل کردن برگ وضعیت مشموالن که همان برگه شماره یک 

 .است 2که همان برگه شماره  تکمیل برگ معاینه اولیه مشموالن توسط پزشک معاین اولیه 

 .است 5تکمیل برگ واکسیناسیون که برگه شماره 

 .نیز باید ارائه شوداصل وتصویرکارت ملی مشمول 

 .اصل وتصویرکلیه صفحات شناسنامه عکسدارمشمول نیز الزم است

 .اصل وتصویرآخرین مدرك تحصیلی یاگواهی فراغت از تحصیل نیز مورد نیاز است

افتتاح حساب عابربانک سپه ودرج شماره حساب دربرگ شماره یک)ویژه متقاضیان اعزام،معافیت پزشکی وکفالت باید  

 .انجام شود

 .تمام رخ زمینه سفید مشمول )عالوه بر عکس های الصاقی به برگه ها مورد نیاز است ۳×۴یک قطعه عکس رنگي 

 .یک دفترچه راهنما است که همان برگه شماره  برگ تكمیل شده وضعیت مشموالن 

  

  



 

  

  

 نحوه تكمیل فرم وضعیت مشمول

نحوه تکمیل فرم   TOS معافیت های پزشکی، از جمله معافیت پزشکی یکی از مهم ترین مراحل برای ارائه مدارک انواع  

 .ها و مدارک است. در این قسمت همراه ما باشید تا این موارد را به صورت کامل بررسی کنیم 

در بند اول باید ابتدا مشخصات كامل فردی خود را وارد كنید. توجه کنید که صفرها کد ملی را حذف نکرده باشید و شماره  

 .نامه نیز بدون خط تیره وارد شود. عکس شما نیز باید در قالب قوانین جمهوری اسالمی باشدشناس

در مرحله بعدی باید دین را عالمت بزنید و همچنین وضعیت تحصیلي و آخرین تاریخ وضعیت تحصیلي را مشخص 

 .نمایید

 .را تکمیل کنید اگر مدرک خاصی در مهارت ها و تخصص های مختلف دارید نیز می توانید بند آن

به علت قبولي در دانشگاه از خدمت ترخیص شده اند واقدام به درخواست معافیت پزشكي   بند پنجم برای افرادی است که 

 .کرده اند

 .در بند ششم باید نوع درخواست معافیت را وارد کنید

 .کنیددر بند هفتم باید آدرس خود را قید کرده و کد پستی را نیز بدون خط خوردگی وارد 

دو برای معاینه اولیه )نظریه پزشک( و واكسیناسیون است که در این قسمت نحوه تکمیل کردن آن را نیز به   برگ شماره  

 .شما خواهیم گفت
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 .در این برگه نیز برای کادر اول باید مشخصات شما وارد شده و قسمت بعدی آن توسط مرکز واکسن تکمیل گردد

 .با دایره قرمز است که مشمول باید امضا و اثرانگشت خود را وارد نمایدیک قسمت به شکل عالمت دار و 

 .در قسمت بعدی مخصوص معاینه اولیه پزشک است که باید تکمیل شود

  

  

 

  

  

 نکات قابل توجه در معافیت پزشکی 

ره آموزشی دچار اگر در مرحله معاینات بیماری های خود را به صورت دقیق و کامل عنوان نکرده باشید و بعد در دو

 .مشکل شوید، تمامی مسئولیت های حوادث بر عهده خودتان است

 .در هنگام شركت در شوراي پزشكي مدارک هویتی خود را به همراه داشته باشید

مشمولین پس از صدور رای یک بار حق اعتراض دارند؛ اما پس از یک بار اعتراض اگر رای دوم صادر شود، دیگر  

 .اهد بودرای الزم االجرا خو

 .افرادی که به صورت عمد باعث طوالنی شدن روند رسیدگی به پرونده خواهند شد، غیبت می خورند

 .مشموالنیكه در سیر رسیدگي پزشكي قرار دارند مجاز به انصراف از درخواست پزشكي نخواهند بود
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می تواند این کارت را ابطال   اگر فردی دارای کارت معافیت باشد و پس از صدور کارت سالمتی خود را بدست آورد، 

 .کرده و به خدمت برود

  

  

 آشنایی با انواع معافیت در سایر بیماری های مغز و اعصاب 

یکی از انواع بیماری های مغز و اعصاب بود که ما شرایط آن را بررسی کردیم. حال در این   TOS معافیت پزشکی

 .اعصاب را بررسی کنیم قسمت همراه ما باشید تا شرایط سایر بیماری های مغز و

بیماری مغز و اعصاب وجود دارد که شرایط هر کدام برای دریافت معافیت در ادامه تشریح شده    22به صورت کلی  

 .است

 .اکثر افرادی که اسپوندیلولیزیس و اسپوندیلولیستزیس و رترولیستزیس را دارند، معافیت دائم دریافت خواهند کرد

 .قابل تشخیص است  Oblice,CT,EMG,NCV گرافی این بیماری و شدت آن از 

 .افراد دارنده اسپوند یلولیزیس بدون اختالل و عالئم عصبي معاف از خدمات رزمي می شوند

دیسک و یا دیسک دهیدراته همراه با عوارض عصبي، معافیت دائم می  Bulge افراد دارای اسپوند یلولیستزیس همراه با

 .گیرند

 .اسپوند یلولیستزیس درجه یک و بدون اختالل و عوارض عصبی معاف از خدمات رزمی می شوندافراد دارای  

درصد یطح مهره درگیر باشد( به استناد قسمت )ج( بند    ۲۵افراد دارای اسپوندیلولیستزیس باالترین درجه یک )بیش از  

عالئم اختالل و عالئم عصبي معاف دائم می    سایر بیماریها، معافیت دائم می گیرند. افراد دارای رترولیستزیس همراه با

 .شوند

 .دیسک معاف دائم می شوند Extrusion افراد دارای انواع هرنی دیسكال یا

 .افراد دارای المینکتومی با عمل جراحی همراه با سوابق مستند کلینیکی و پارا کلینیکی، معافیت دائم دریافت می کنند

ر که براي برجستگی خفیف دیسک انجام شده است؛ معاف از خدمات رزمی  برای افرادی که دیسکتومی به روش لیز

 .ارائه می شود

برای افراد مبتال به ساکرالیزاسیون، لومباریزاسیون، اسپینابیفیدا و همی ساکرالیزاسیون در صورت ابتال به این امراض،  

 .سرباز از خدمات رزمی معاف خواهد شد

انی خوش خیم ستون فقرات در صورتی كه از نظر حجم و موقعیت اختالل عملی برای افراد مبتال به تومورهای استخو

 .ایجاد نماید معافیت دائم ارائه می شود. در صورتی که بدون اختالل عملی باشد معاف از خدمات رزمی ارائه می شود

 .ئه می شودشش ماه معافیت وقت ارا برای انواع شکستگی های مهره هادر موارد حاد جهت سیر مراحل درمان 

 .درصد، معافیت دائم ارائه می شود ۲۵برای افراد با کالپس بیشتر از 

معافیت  درصد و کمتر از ارتفاع مهره    ۲۵برای افراد دارای شكستگی زوائد شوكی یا عرضی یا شكستگی مهره با كالپس  

 .و معاف از خدمات رزمی ارائه می شود پزشکی شکستگی استخوان

https://irantahsil.org/%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%aa-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c-%d8%b4%da%a9%d8%b3%d8%aa%da%af%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b3%da%a9%d8%a7%d9%81%d9%88%d8%a6%db%8c/
https://irantahsil.org/%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%aa-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c-%d8%b4%da%a9%d8%b3%d8%aa%da%af%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b3%da%a9%d8%a7%d9%81%d9%88%d8%a6%db%8c/
https://irantahsil.org/%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%aa-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c-%d8%b4%da%a9%d8%b3%d8%aa%da%af%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b3%da%a9%d8%a7%d9%81%d9%88%d8%a6%db%8c/
https://irantahsil.org/%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%aa-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c-%d8%b4%da%a9%d8%b3%d8%aa%da%af%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b3%da%a9%d8%a7%d9%81%d9%88%d8%a6%db%8c/


شكل های مادرزادی جمجمه مانند ماكروسفالی، میكروسفالي در صورتی که برای بیماری تغییر شکل جمجمه مانند تغییر  

با اختالل عملکرد باشد، معافیت دائم داده می شود. برای افراد بدون اختالل عملکرد، معاف از خدمات رزمی ارائه می  

 .شود. منظور از اختالل عملکرد، اختالل در عملکرد مغز می باشد

آراکنوئید و ضایعات مادرزادی با اثر فشاری و توأم با اختالل عصبی یا بدون عمل جراحي  برای افراد دارای كیست های  

 .معافیت دائم ارائه می شود

 .برای افراد دارای اختالالت عروقی معافیت دائم ارائه می شود

یاستازیس  برای افراد دارای شکستگی جمجمه بدون سابقه عمل جراحی و فاقد عارضه یا شکستگي های خطی که موجب د

 .نشده باشد، معافیت از خدمات رزمی ارائه می شود

برای افراد دارای سابقه عمل جراحی روی مغز و جمجمه،در صورتي که کمتر از شش ماه از عمل جراحي گذشته باشد، 

 .شش ماه معافیت موقت ارائه می شود

 .ئه می شوداگر این بیماری همراه با اختالل عملي و یا عالئم عصبي معافیت دائم ارا

برای بیماری كمپرسیون های نخاعی به علت تومورهاي استخوانی مهره ها و یا سكل عفونتها و آراكنوئیدیتها، تنگي كانال  

 .نخاع و … كه همراه با عالئم كلینیكي و پاراكلینیكي باشد یا به مرحله فلج رسیده باشد، معافیت دائم ارائه می شود

 .مه و كانال نخاعی در صورت داشتن این وضعیت، معافیت دائم تعلق می گیردهر نوع جسم خارجی در داخل جمج

 .برای بیماری توراسیک اوت لت سندرم در صورت وجود عالئم بالینی و پاراکلینیک بارز، معافیت دائم داده می شود

 .درصورت عدم وجود عالئم بالیني از جمله دنده گردني و … معافیت از خدمات رزمی ارائه می شود

 .شش ماه معافیت موقت داده می شود برای انواع خونریزی های سربر و مننژ در موارد حاد جهت سیر مراحل درمان 

 .داده می شود  برای انواع بیماری ها با عارضه عصبی )ارگانیک یا غیر ارگانیک( معافیت دائم

 .وداین بیماری در حالتی که بدون عارضه باشد معاف از خدمات رزمی داده می ش

  

  

 خالصه مطلب

چه   TOS ما در این مطلب سعی کردیم به بررسی جزییات معافیت دنده گردنی بپردازیم، این که دریافت معافیت پزشکی

مراحل و مدارکی دارد و برای دریافت آن چه اقداماتی باید انجام شود. معافیت دنده گردنی جزء معافیت های دسته بیماری 

های مغز و اعصاب است که ما سعی کردیم سایر بیماری های این دسته به همراه نوع معافیتی که داده می شود را نیز 

 .داشتید، می توانید با ما در تماس باشید فیت پزشکیمشاوره معاداری از  بررسی نمایید. در صورتی که نیاز به برخور

  

  

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


از سراسر  و معافیت دنده گردنی   TOS معافیت پزشکیبرای کسب اطالعات بیشتر در رابطه با  

 .تماس حاصل فرمایید ایران تحصیلکشور از طریق تلفن ثابت با مرکز مشاوره 

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

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