
+ شرایط و  1401معافیت سربازی دررفتگی مفاصل 

 مراحل

چیست؟ چگونه از معافیت دررفتگی کتف استفاده کنیم؟ آیا معافیت دررفتگی مکرر   معافیت سربازی دررفتگی مفاصل

کتف بگیریم؟ شرایط و مراحل دریافت معافیت سربازی دررفتگی شانه وجود دارد؟ چگونه معافیت سربازی عمل 

 مفاصل کدام است؟ 

توانند در صورت داشتن شرایط و ضوابط آن از معافیت سربازی  برند میسربازانی که از دررفتگی مفاصل رنج می

واهند داد. به همین دلیل  دررفتگی مفاصل استفاده کنند. زیرا آنها در دوران خدمت فعالیت های فیزیکی زیادی را انجام خ

 .توانند از دوران خدمت خود به راحتی معاف شوندکسانی که بیماری دررفتگی کتف، شانه و غیره دارند می

سازمان نظام وظیفه برای این دسته از مشمولین خدمت شرایطی را در نظر گرفته است تا از آسیب های جدی به 

ر باید وضعیت جسمی خود را اعالم کرده و حداقل شرایط دریافت معافیت  سالمت آنها جلوگیری کند. آنها برای این کا

 .سربازی دررفتگی مفاصل را داشته باشند

  

روی لینک کلیک   معافیت پزشکی پارگی تاندون آشیلجهت کسب اطالعات بیشتر در مورد 

 .کنید

  

، شرایط و مراحل دریافت معافیت سربازی  معافیت سربازی دررفتگی مفاصلمندان کلیه عالقه

دررفتگی مفاصل، معافیت دررفتگی کتف، معافیت دررفتگی مکرر شانه، معافیت سربازی  

عمل کتف، معافیت سربازی، بیماریهای دارنده معافیت سربازی، معافیت سربازی، مدارک الزم 

مه معافیت سربازی  جهت دریافت معافیت سربازی دررفتگی مفاصل، دررفتگی مفاصل، آیین نا

دررفتگی مفاصل و حل مشکالت معافیت سربازی دررفتگی مفاصل با شماره های زیر سامانه 

 .بدون گرفتن کد تماس حاصل نمایید ایران تحصیل

 تماس از سراسر کشور  9099072952

 تماس از استان تهران 9099072952

 شب حتی ایام تعطیل 12الی صبح  8پاسخگویی از 

  

 منظور از دررفتگی مفاصل چیست؟  

دررفتگی مفاصل یک جابجایی دائمی در سطوح مفاصل بدن نسبت به یکدیگر است که در آن دو مفصل بدن ارتباط 

دهند. اگر قطع تماس مشتقات مفصلی در آن جزئی باشد به دررفتگی نسبی معروف است.  سطحی خود را از دست می

اما در صورتی که دررفتگی کامل انجام پذیرد و استخوان ها چنان پیچیده یا کشیده شده باشند که از محل طبیعی خود در  

گویند که در آن حالت ممکن است ربات ها نیز پاره یا کشیده  مفصل خارج یا جابجا شده باشند به آن دررفتگی کامل می

 .شده باشند
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 .نک کلیک کنیدروی لی معافیت پزشکی شکستگی استخوان اسکافوئیدجهت 

  

 

 معافیت سربازی دررفتگی کتف 

  

 چیست؟ 1401شرایط معافیت سربازی دررفتگی مفاصل 

شاید برای شما سوال پیش بیاید که مشمولین خدمت چه شرایطی داشته باشند تا بتوانند از معافیت سربازی دررفتگی 

سربازان در قدم اول باید معافیت پزشکی دررفتگی مفاصل شانه و  مفاصل استفاده کنند. در این مورد باید بیان کرد که 

شود و مشمولین بر  زیرا در معافیت پزشکی شدت و نوع بیماری مشخص می .غیره را دریافت کنند که بسیار مهم است

بنابراین  شود. توانند معافیت بگیرند. در معافیت پزشکی سطح توانایی فرد برای انجام کارها ذکر میاساس آن ها می 

 .باشددریافت معافیت دررفتگی مکرر شانه، کتف و غیره بر اساس معافیت پزشکی می

برند را از نظر وضع مزاجی، استعداد جسمی و روانی  سازمان نظام وظیفه تمام کسانی که از دررفتگی مفاصل رنج می

 :کندبه چهار دسته مختلف تقسیم می

 .توانند خدمت را به نحو احسن انجام دهندهستند و میکسانی که از نظر جسمی و روحی سالم  •

توانند در امور کسانی که به علت نقص عضو یا ابتال به بیماری از سالمت کامل برخوردار نیستند. ولی می •

 .غیر رسمی، خدمت کنند

 .نجام دهندتوانند موقتا دوره ضرورت خدمت را اکسانی که به دلیل عدم رشد یا ابتال به بیماریهای خاصی نمی •

توانند خدمت  سربازانی که به دلیل نقص عضو یا ابتال به بیماری های جسمی یا روانی به صورت دائم نمی •

 .کنند
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معافیت سربازی دررفتگی مفاصل نوعی بیماری استخوان و اسکلت است. بنابراین سازمان نظام وظیفه با توجه به  

 :باشنداصل در نظر گرفته است که لیست آنها به صورت زیر میشرایط مشمولین خدمت برای آنها معافیت دررفتگی مف

  

 .روی لینک آبی کلیک کنید ردگیمعافیت پزشکی افسبرای کسب اطالعات بیشتر در مورد 

  

 

 معافیت دررفتگی مکرر شانه 

                                                   

امکان بررسی   نوع معافیت  شرایط بیماری  نام بیماری  دسته بیماری 

معافیت حین  

 تحصیل 

بیماری های  

استخوان 

 ()اسکلت

دررفتگی 

 مفاصل

صورتی که مانع  دررفتگی عادتی مفاصل: در  

 تمرینات نظامی باشد 

معاف از 

خدمات 

 رزمی

 خیر

بیماری های  

استخوان 

 ()اسکلت

دررفتگی 

 مفاصل

دررفتگی قدیمی مفاصل بزرگ: عمل کرده یا 

 ( نکرده ) بدون عارضه

معاف از 

خدمات 

 رزمی

 خیر

بیماری های  

استخوان 

 ()اسکلت

دررفتگی 

 مفاصل

صورتی که دررفتگی قدیمی مفاصل بزرگ: در 

در حین خدمت بیش از دو نوبت دررفتگی به 

 فاصله بیش از دو ماه ایجاد شود 

 خیر معاف دائم

بیماری های  

استخوان 

 ()اسکلت

دررفتگی 

 مفاصل

دررفتگی مادرزادی مفاصل بزرگ: عمل کرده یا 

 ( نکرده ) بدون عارضه

معاف از 

خدمات 

 رزمی

 خیر
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بیماری های  

استخوان 

 ()اسکلت

دررفتگی 

 اصلمف

دررفتگی مادرزادی مفاصل بزرگ: در صورتی  

که در حین خدمت بیش از دو نوبت دررفتگی به  

 فاصله بیش از دو ماه ایجاد شود 

 خیر معاف دائم

بیماری های  

استخوان 

 ()اسکلت

دررفتگی 

 مفاصل

دررفتگی مکرر مفاصل بزرگ: عمل کرده یا 

 ( نکرده ) بدون عارضه

معاف از 

خدمات 

 رزمی

 خیر

بیماری های  

استخوان 

 ()اسکلت

دررفتگی 

 مفاصل

دررفتگی مکرر مفاصل بزرگ: در صورتی که 

در حین خدمت بیش از دو نوبت دررفتگی به 

 فاصله بیش از دو ماه ایجاد شود 

 خیر معاف دائم

  

  

 کدام است؟  ۱۴۰۱انواع معافیت سربازی دررفتگی مفاصل 

توانند از برند در صورت داشتن شرایط آن میدررفتگی مفاصل رنج میدر حال حاضر تمام کسانی که از بیماری 

 .معافیت دائم دررفتگی مفاصل یا معافیت از رزم برخوردار شوند

ای است که در آن مشمولین خدمت به دلیل بیماری روانی یا جسمی توانایی الزم  معافیت دائمی دررفتگی مفاصل به گونه

بازی را ندارند. بنابراین پزشکان سازمان وظیفه با توجه به نوع و درجه سختی برای انجام فعالیت های سنگین سر

 .کنندبیماری آن ها این سربازان را معاف دائم می

ای است که در آن مشمولین خدمت به دلیل دررفتگی مفاصل خود توان معافیت از رزم دررفتگی مفاصل نیز به گونه

توانند کارهای سنگین را انجام دهند و در شرایط د. به همین دلیل آنها نمیبدنی و جسمی کمتری نسبت به دیگران دارن

 .سختی قرار بگیرند

  

 .روی لینک کلیک کنید معافیت پزشکی سربازیجهت دریافت  

  

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


 

 معافیت سربازی عمل کتف 

  

 .گویندکند که به آن معاف از رزم می سازمان نظام وظیفه برای حفظ سالمتی، آنها را از رزم معاف میدر همین راستا 

این سربازان با رفتن به خدمت کارهای سنگینی مانند امور رزمی، رژه های گروهی، اردو های دوره ای، حمل اسلحه،  

اداری و خدمات مشغول به خدمت خواهند شد. حال اگر   دهند. بلکه آنها در اموردوره های نگهبانی و غیره را انجام نمی

شما هر گونه سوالی در مورد معافیت سربازی دررفتگی مفاصل و انواع معافیت مانند معافیت دررفتگی کتف، معافیت  

 .توانید با کارشناسان ایران تحصیل صحبت کنیددررفتگی مکرر شانه و معافیت سربازی عمل کتف داشته باشید می

  

 ل دریافت معافیت سربازی دررفتگی مفاصل چگونه است؟ مراح

یکی از سواالت اساسی معافیت سربازی دررفتگی مفاصل این است که چگونه آن را دریافت کنیم و مراحل دریافت 

توانید کارهای معافیت پزشکی دررفتگی مفاصل چقدر است؟ شما برای دریافت معافیت سربازی دررفتگی مفاصل می

 :انجام دهیدزیر را 

 .دریافت کنید 10دفترچه راهنمای خدمت وظیفه عمومی را از دفاتر پلیس+ •

سوابق بیمار که در پشت برگ معاینه اولیه قرار دارد را به دقت مطالعه کرده و تکمیل کنید تا به هنگام   برگه •

انجام ندهید و بیماری  مراجعه به پزشک معاینه کننده اولیه آن را ارائه دهید. در صورتی که چنین کاری را 

 .باشدخود را در معاینه اولیه مطرح نکنید، آنگاه عواقب آن در دوره خدمت بر عهده شما می

 .به یکی از پزشکان معاینه کننده اولیه مراجعه کنید تا برگه معاینه اولیه شما را تکمیل کند •

بگیرید   10ه مدارک را از پلیس+شود تا کلیدر سیستم ثبت می 10در این مرحله درخواست شما توسط پلیس+ •

 .و به شورای پزشکی ارائه دهید

برگه معرفی به بیمارستان از طریق پست به آدرس سکونت شما ارسال میگردد تا شما برای اثبات بیماری  •

 .دررفتگی مفاصل خود به بیمارستان مراجعه کنید

 .گرددزه رسیدگی کننده ارسال میپس از مراجعه به بیمارستان و معاینات تخصصی جواب بیمارستان به حو •

 .شوددعوت نامه ای جهت حضور در شورای پزشکی به آدرس منزل شما ارسال می •



جلسه شورای پزشکی برگزار شده و معافیت سربازی دررفتگی مفاصل برای شما مطرح و نتیجه قطعی آن   •

 .شوداعالم می 

باشد. حال اگر شما به هرگونه مشکلی در این  می به صورت باال 1401مراحل کلی دریافت معافیت دررفتگی مفاصل 

 .توانید با کارشناسان ایران تحصیل تماس بگیریدمورد برخورد کردید یا نیاز به مشاوره خاصی داشتید می

  

 .روی لینک کلیک کنید معافیت کفالت مادربرای 

  

 

 گی مفاصلمراحل دریافت معافیت سربازی در رفت

  

 برای تایید بیماری دررفتگی مفاصل چند بار به پزشک مراجعه کنیم؟

برای این که بتوانید معافیت دررفتگی کتف، معافیت دررفتگی مکرر شانه، معافیت سربازی عمل کتف و به صورت  

وظیفه مراجعه کنید تا  کلی معافیت سربازی دررفتگی مفاصل دریافت کنید باید چند بار به پزشکان مورد تایید نظام 

 .تاییدیه خود را بر اساس معاینات آن ها دریافت کنید

در ابتدا توسط پزشک اولیه معاینه خواهید شد که در صورت تایید شدن به شورای پزشکی بیمارستان برای معاینه مجدد  

شورای پزشکی وظیفه عمومی ها نیز بیماری شما را تایید کنند برای تایید نهایی به معرفی خواهید شد. حال اگر آن 

کنید. آنها نیز با بررسی های تخصصی میزان دررفتگی مفاصل شما را مشخص کرده و معافیت پزشکی مراجعه می

 .دررفتگی مفاصل شما را ارائه خواهند داد

نهایی  پزشک نیروهای مسلح هر شهرستان به بیماری شما رای خواهند داد که رای اکثریت آنها نتیجه ۳در هر معاینه 

خواهد بود. البته به یاد داشته باشید که شما حداکثر یک ماه بعد از دریافت دعوت نامه فرصت دارید برای انجام معاینات  

 .به مراکز بهداشت و بیمارستانها مراجعه کنید. در غیر این صورت صورت بعد از یک ماه تعیین تکلیف خواهید شد

https://irantahsil.org/%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%ad%d9%84-%d8%a7%d8%ae%d8%b0-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%aa-%da%a9%d9%81%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1/


توانند از درخواست معافیت سربازی خود انصراف  پزشکی قرار دارند نمی همچنین تمام مشمولینی که در مسیر بررسی

 .دهند که در این صورت رای شورای پزشکی در مورد آنها مالک خواهد بود

  

 توان به رای صادر شده در مورد بیماری دررفتگی مفاصل اعتراض کرد؟آیا می

است از نظر شما اشتباه باشد. بنابراین سازمان نظام شاید رایی که در مورد معافیت دررفتگی مفاصل شما صادر شده 

وظیفه این امکان را در اختیار مشموالن قرار داده است تا آنها بتوانند به رای صادر شده از سوی پزشکان اعتراض  

ن و کنند. بعد از اعتراض معموال در خواست آنها در مراجع باالتر یعنی به ترتیب در کمیسیون شهرستان، استان، سازما

شود. لذا آخرین شانس شما برای اعتراض به رای صادر شده در مورد بیماری دررفتگی  شورای عالی بررسی می 

 .باشدمفاصل شورای عالی است که رای آن قطعی و الزم االجرا می 

  

 .روی لینک کلیک کنید معافیت پزشکی واریکوسلجهت دریافت اطالعات کافی در مورد 

  

 

 اعتراض به رای معافیت سربازی

  

 توان معافیت سربازی دررفتگی مفاصل گرفت؟آیا در حین خدمت می

حین خدمت در صورتی که مشمولین در دوران خدمت خود به نقص عضو یا بیماری  طبق قانون معافیت سربازی 

سیاسی کند و این که دوره  –خاصی دچار شوند باید شورای پزشکی بیمارستان نیروهای مسلح آن را تایید عقیدتی 

دررفتگی مفاصل توانند معافیت سربازی ماه نباشد، در این صورت با تایید شورای پزشکی می ۶خدمت آنها کمتر از 

کتف، شانه و غیره را دریافت کنند. البته باید به یاد داشته باشند که نقص عضو یا بیماری آنها تا پایان خدمت ترمیم نشده  

 .یا بهبود نیابد

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-%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c%da%a9%d9%88%d8%b3%d9%84/


  

، شرایط و مراحل دریافت معافیت سربازی  معافیت سربازی دررفتگی مفاصلمندان کلیه عالقه

کتف، معافیت دررفتگی مکرر شانه، معافیت سربازی   دررفتگی مفاصل، معافیت دررفتگی

عمل کتف، معافیت سربازی، بیماریهای دارنده معافیت سربازی، معافیت سربازی، مدارک الزم 

جهت دریافت معافیت سربازی دررفتگی مفاصل، دررفتگی مفاصل، آیین نامه معافیت سربازی  

فاصل با شماره های زیر سامانه دررفتگی مفاصل و حل مشکالت معافیت سربازی دررفتگی م

 .بدون گرفتن کد تماس حاصل نمایید ایران تحصیل

 تماس از سراسر کشور  9099072952

 تماس از استان تهران 9099072952

 شب حتی ایام تعطیل 12صبح الی  8پاسخگویی از 

  

 چه مدارکی را به همراه داشته باشیم؟ ۱۴۰۱دررفتگی مفاصل  برای دریافت معافیت سربازی 

شما برای دریافت دررفتگی مفاصل مانند معافیت دررفتگی کتف، عمل کتف و معافیت دررفتگی مکرر شانه و غیره  

باید مدارکی را برای معاینات پزشکی و ثبت درخواست خود به همراه داشته باشید که این مدارک به صورت زیر 

 :ندباشمی

 تکمیل برگه شماره یک یا همان برگه وضعیت مشمولین  •

 .یا همان برگه معاینه اولیه مشمولین باید توسط پزشک معاینه کننده اولیه تکمیل شود ۲برگه شماره  •

 .باشد آن را تکمیل کنید و به همراه داشته باشیدکه همان برگه واکسیناسیون می ۵برگه شماره  •

 مشمولیناصل و کپی کارت ملی  •

 اصل و کپی کلیه صفحات شناسنامه عکس دار مشمولین •

  

 .روی لینک کلیک کنید معافیت پوکی استخوانجهت دریافت  
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 مدارک الزم جهت دریافت معافیت سربازی دررفتگی مفاصل

  

 اصل و کپی آخرین مدرک تحصیلی یا گواهی فراغت از تحصیل مشمولین  •

تمام متقاضیان اعزام، معافیت پزشکی و کفالت باید یک حساب بانکی سپه افتتاح کرده و شماره حساب آن را   •

 .درج نمایند ۱در برگ شماره 

 ر چهار تمام رخ با زمینه سفید مشمولینیک قطعه عکس رنگی سه د •

مراجعه کرده و نسبت به دریافت معافیت سربازی   10حال با شما در دست داشتن این مدارک میتوانید به سازمان پلیس+

دررفتگی مفاصل خود اقدام کنید. حال اگر شما هر گونه سوالی در مورد این مدارک و معافیت دررفتگی مکرر شانه  

 .یتوانید با کارشناسان ایران تحصیل تماس بگیریدمداشته باشید 

 


