
 + آسم و عمل جراحی ریه  1401معافیت پزشکی ریه 

توان معافیت پزشکی ریه گرفت؟ مراحل دریافت معافیت پزشکی آژنزی ریه چیست؟ آیا می شرایط معافیت پزشکی ریه

کنیم؟ چه مدارکی برای دریافت معافیت پزشکی و عمل جراحی را دریافت  ۱۴۰۱چیست؟ چگونه معافیت جراحی ریه 

 ریه الزم است؟

معموالً کسانی که آسم و عمل جراحی ریه انجام دادند به دنبال دریافت معافیت پزشکی ریه هستند. زیرا آنها از نظر 

 .سالمت کامل نیستند و باید معافیت پزشکی بگیرند

زشکی ریه و مراحل دریافت آن اطالعاتی ندارند. به همین دلیل در این  برخی از مشمولین خدمت در مورد معافیت پ

مقاله قصد داریم در مورد معافیت پزشکی ریه و آسم صحبت کنیم تا آنها بتوانند از بروز هرگونه مشکالت ثانویه در 

 .دوران خدمت جلوگیری کنند

  

روی گزینه آبی کلیک   معافیت سربازی دررفتگی مفاصلبرای کسب اطالعات بیشتر در مورد 

 .کنید

  

، معافیت پزشکی آسم، معافیت پزشکی آژنزی ریه، معافیت معافیت پزشکی ریهمندان کلیه عالقه

ی معافیت پزشکی، مدارک الزم جهت  های دارابیماریهای جراحی ریه، معافیت پزشکی، 

دریافت معافیت پزشکی ریه، معافیت پزشکی ریه و قفسه صدری، مراحل دریافت معافیت  

یافت معافیت پزشکی ریه، پزشکی قفسه سینه، مراحل دریافت معافیت پزشکی ریه، شرایط در

، قوانین دریافت معافیت ریه و قفسه صدری، انواع 1401شرایط دریافت معافیت سربازی ریه 

ایران  های زیر سامانه های ریه و برطرف کردن مشکالت دریافت معافیت ریه با شمارهبیماری 

 .نماییدبدون گرفتن کد تماس حاصل  تحصیل

 تماس از سراسر کشور  9099072952

 تماس از استان تهران  9099072952

 شب حتی ایام تعطیل 12صبح الی  8پاسخگویی از 

 

 منظور از معافیت پزشکی ریه و آسم چیست؟

ها شده و گاز  بافترساند تا وارد ریه، یکی از مهمترین اندامهای دستگاه تنفسی انسان است که اکسیژن هوا را به بدن می 

ها خارج کند. جایگاه ریه در قفسه سینه است و اندازه آنها بسیار بزرگ است و فضای زیادی دی اکسید کربن را از ریه 

 .کنند. هر فرد دو ریه دارد که ریه چپ آن کوچکتر از ریه راست استرا اشغال می

فضای سینه را به خود اختصاص داده اند. حال   شکل ظاهری ریه مانند اسفنج است و آنقدر بزرگ هستند که بیشتر

های سنگین خدمت را نتوانند انجام  ممکن است برخی از مشمولین خدمت با مشکالت تنفسی و ریه درگیر باشند و فعالیت

های سنگین اکسیژن بیشتری به بدن باید برسد که برای این کار الزم است نفس بیشتری  دهند. زیرا برای انجام فعالیت

توانند کارهای سنگین خدمت مانند دویدن، بلند حرف زدن، آواز خواندن و حتی گریه کردن را ند. بنابراین آنها نمیبکش
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شرایط جسمی و روحی آنها را در نظر بگیرد و بر اساس آنها تعیین  سازمان نظام وظیفهانجام دهند. لذا الزم است 

 .کندتکلیف 

  

 .روی لینک کلیک کنید  معافیت پزشکی سربازیجهت 

  

 

 معافیت پزشکی آسم 

  

 انواع بیماریهای مرتبط با ریه کدام است؟ 

باشند تا به کمک آنها بتوانید از معافیت  میها در رابطه با ریه شاید برای شما سوال پیش آمده باشد که کدام بیماری

های زیادی مرتبط با ریه وجود دارند که در زیر به چند مورد آنها  پزشکی ریه استفاده کنید؟ در حال حاضر بیماری

 :کنیماشاره می

  

 نام بیماری  نام بیماری  نام بیماری 

 شکستگی دنده شکستگی جناغ  شکستگی ترقوه 

 ریه آمفیزم آسم شکستگی کتف 

 اجسام خارجی برونش آژنزی ریه آپالزی ریه

 استئومیلیت جناغ سینه استئومیلیت ترقوه  اجسام خارجی ریه 

 استئیت ترقوه  استئومیلیت کتف  استئومیلیت دنده 

 استئیت کتف  استئیت دنده  استئیت جناغ سینه 
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 بیماری قارچی ریه برونشیت  برونشکتازی 

 ترومبوآمبولی ریه  ترومای غیرنافذ ریه تراکئوبرونکومگالی

 تنگی تراشه تغییر شکل مجاری هوایی  تغییر شکل دیافراگم

 جناغ برجسته جراحی قفسه سینه  توراکوپالستی 

 رزکسیون ریه دکورتیکاسیون ریه  درموئید 

 سندرم کارتاژنز  سارکوئیدوز  سارکوئیدوز ریه

 سینه فرورفته فیبروزیس سیستیک  سکلهای ریوی 

 فقدان عضالت تنفسی  ضایعات بوال ریه  سیکاتریس 

 فیبروز منتشر ریه  فیبروز ریه ناشی از اسکار فلج دیافراگم 

 مدیاستنیت مزمن مدیاستن  فیستول ریه

 نقص دیافراگم نبودن دیافراگم مدیاستنیت 

 پنوموتوراکس خودبخودی  پلورزی هیپرتانسیون پولمونر 

 کیست ریه پیوند ریه پنوموکونیوز 

 های هوائی بزرگ ریهکیست
  

  

ها و نحوه دریافت معافیت پزشکی آنها مانند معافیت  حال شما برای دریافت اطالعات بیشتر در مورد این بیماری

 .بگیریدپزشکی آسم، معافیت جراحی ریه و معافیت پزشکی آژنزی ریه با کارشناسان ایران تحصیل تماس 

  

 1401قوانین دریافت معافیت پزشکی ریه و قفسه صدری 

شرایط و بندهای مهمی وجود دارند که در   1401در حال حاضر برای دریافت معافیت پزشکی ریه و قفسه صدری 

 :کنیمادامه به توضیح آنها بسنده می

جناغ برجسته یا فقدان عضالت اگر قفسه صدری به صورت مادرزادی مانند سینه فرورفته )سینه قیفی شكل( ،  •

 FVC)یا ریه( 50کمتر از  EF) تنفسی باشد و اختالالت واضح بالینی ) و تأیید پاراكلینیك (در عملكرد قلب

درصد پایه( وجود داشته باشد، معاف دائم از خدمت خواهید شد. اما در صورتی که بدون  40کمتر از 

 .ویدشاختالالت تنفسی و قلبی باشد معاف از رزم می 

  

 .روی لینک کلیک کنید مراحل اخذ معافیت کفالت مادرجهت کسب اطالعات بیشتر در مورد 
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 ریهمعافیت پزشکی آژنزی 

  

اگر مجاری هوائی )فیستولها و تراكئوبرونكومگالی ( به صورت مادرزادی یااكتسابی تغییر شکل داده باشد و  •

درصد ( در آن مشاهده شود، معاف دائم خواهید  50کمتر از  FEV1 ) اختالالت عملكرد متوسط یا شدید ریه

ا قابل رسیدگی باشد، آنگاه شرایط  درصد و جزو بیماریه 50کمتر از  FEV1شد. اما در صورتی که موارد

 .کندفرق می

در صورتی که دیافراگم )نبودن دیافراگم یا فلج آن( به صورت مادر زادی دارای تغییر شكل یا نقص باشد،  •

 .آنگاه معاف دائم خواهید شد

از ریه اگر قسمتی از ریه )آژنزی ریه( تشکیل نشده باشد یا آپالزی كامل یا جزئی یا طی عمل جراحی قسمتی  •

درصد پایه( اختالل ایجاد کند ،معاف دائم خواهید شد.  40کمتر از  FVC)رزكسیون باشد و در عملکرد تنفسی

 .شویدمیاما اگر در عملکرد تنفسی اختالالت خفیفی ایجاد شود،معاف از خدمات رزمی 

ماه ( باشد، معاف دائم  6ش از ها یا ترقوه یا جناغ سینه یا کتف از نوع مزمن )بی اگراستئیت و استئومیلیت دنده •

شوید. اما اگر از نوع بهبود یافته باشد خواهید شد. در صورتی که از نوع حاد باشد، شش ماه معاف موقت می

 .شویدمعاف از خدمات رزمی می

یا بیشتر( یا جناغ یا ترقوه یا کتف شما از موارد حاد با سیر مراحل درمان   3ها )در صورتی که شكستگی دنده •

اشد، شش ماه معافیت موقت خواهید گرفت. اما اگر در عملکرد تنفسی شما اختالل متوسط یا بیشتر ایجاد شود ب

کمتر   FEV1) یا این که تغییر شكل شدید در آن مشاهده شود با اثبات آنها در بیمارستانهای نظامی یا دانشگاهی

د. اما اگر در عملکرد تنفسی اختالل درصد پایه( ،معاف دائم خواهید ش 40کمتر از  FVCدرصد یا 50از 

 .شویدخفیف ایجاد کرده باشد، از رزم معاف می

برند و در عملكرد تنفسی آنها  ها ) ناشی ازسوختگی و یا اعمال جراحی( رنج میمشمولینی که از سیكاتریس •

شود، نمایان می (درصد پایه 40کمتر از  FVCدرصد یا 50کمتر از  FEV1) اختالالت متوسط یا بیشتر نماید

 .معاف دائم خواهند شد

برند، به صورت دائم از خدمت معاف ماه ( رنج می 6بیش از  ) حال اگر مشمولینی از پلورزی نوع مزمن •

 .شودماه معاف موقت می 6خواهند شد. اما اگر از نوع حاد باشد، 

  

 .روی لینک کلیک کنید معافیت پزشکی واریکوسلجهت 
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 معافیت جراحی ریه

  

اگر مشمولینی دچار بیماری پنوموتوراكس خودبخودی تكرار شونده ) بیش از یك بار( دچار شده باشند از  •

سربازی معاف دائم خواهند شد. ولی اگر تنها یک بار به این بیماری دچار شده باشند ، از خدمات رزمی معاف  

شوند. البته برای این کار الزم است مدارک متقن بالینی از جمله گرافی و سوابق بستری از مراکز درمانی می

 .معتبر)دانشگاهی یا نظامی( را ارائه دهند

ی ساركوئیدوز، فیبروز منتشر ریه یا سندرم كارتاژنز هستند از خدمت سربازی معاف کسانی که دچار بیمار •

دائم خواهند شد. هم چنین اگر آنها مدرک کارشناسی به باالتر داشته باشند و این که کمتر از یک لوب آنها به  

 .شوندبیماری فیبروز ریه درگیر شده باشد ، آنگاه معاف از خدمات رزمی می

  50کمتر از  FEV1)خدمت دچاربیماری فیبروز ریه ناشی از اسكار با اختالل متوسط یا بیشتر اگر مشمولین •

درصد پایه( شده باشند ، معاف دائم خواهند شد. اما اگر اختالل عملکرد آنها خفیف   40کمتر از  FVCدرصد یا

 .شوندباشد ، از خدمات رزمی معاف می

 .شوندر هستند، معاف دائم میکسانی که به بیماریهای قارچی مزمن ریه دچا •

برند از خدمت سربازی معاف دائم خواهند بود. البته در آن  مشمولینی که از بیماری پنوموكونیوزها رنج می •

 .باید عملکرد ریه آنها نیز درگیر شده باشد

واهند شد. کسانی که سابقه ترومبوآمبولی ریه از نوع تكرار شونده حاد )بیش از یک بار( دارند ، معاف دائم خ •

 .شونداما اگر بیماری آنها تكرار شونده حاد نباشد ، معاف از خدمات رزمی می

برند از رفتن به  در قانون سازمان نظام وظیفه کسانی که از بیماری آمفیزم ریه بصورت منتشر شده رنج می •

ده شود. اما در خدمت سربازی معاف دائم خواهند شد که در آن باید اختالالتی در عملکرد ریه نیز مشاه

 .شوندها از نوع لوكالیزه باشد، معاف از خدمات رزمی میصورتی که بیماری آن

  

 .روی گزینه کلیک کنید معافیت پوکی استخوانجهت کسب اطالعات بیشتر در مورد 
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 قوانین معافیت ریه و قفسه صدری

  

های هوائی های مختلف ریه )درموئید و…( پلوروپریكاردیال ، ضایعات بوالریه و یا كیستدارندگان كیست •

 (درصد پایه 40کمتر از  FVCدرصد یا 50کمتر از  FEV1) بزرگ و متعدد که در عملکرد تنفسی آنها

شود، معاف دائم خواهند شد. اما اگر در عملكرد تنفسی آنها اختالل خفیف یا  اختالل متوسط یا بیشتر مشاهده می

 .شوندبدون اختالل مشاهده شود ، معاف از خدمات رزمی می

 FVC)کسانی که بیماری سكلهای ریوی )ناشی از آبسه و ….( با اختالل متوسط یا بیشتر در عملكرد تنفسی •

شوند. اما اگر بیماری آنها با اختالل خفیف عملكرد یا بدون درصد پایه( دارند ، معاف دائم می 40کمتر از 

 .شونداختالل عملكرد تنفسی باشد، معاف از خدمات رزمی می

بیماری برونشكتازی با درگیری حداقل دو لوب دارای معاف دائم از خدمت است . اما اگر کمتر از دو لوب  •

 .رگیر باشد، آنگاه بیماری آنها قابل رسیدگی استآنها د

 .دارند، معاف دائم خواهند شد (CF) کسانی که بیماری سیستیك فیبروزیس •

طبق قانون معافیت از رزم سازمان نظام وظیفه ، کسانی که بیماری برونشیت مزمن به همراه اختالل تنفسی   •

 .دارند، معاف دائم خواهند شددرصد(  50کمتر از  FEV1 )متوسط و یا بیشتر

 ) مشمولینی که به آسم دچار هستند و بیماری آنها در كلینیك و پاراكلینیك با داشتن سوابق درمانی بالینی •

FEV1  درصد( ثابت شده باشد و در عملكرد تنفسی آنها اختالل متوسط یا بیشتر ایجاد شده باشد،  50کمتر از

درصد باشد ولی باز هم شرایط معاف دائم را خواهند   50آنها کمتر از  FEV1 معاف دائم خواهند شد. اما اگر

 .داشت. اما اگر آسم آنها از نوع خفیف و از آلرژیهای تنفسی باشد، معاف از رزم خواهند بود

کسانی که اجسام خارجی در ریه آنها ، برونش و مدیاستن ایجاد کرده باشد و ریه آنها درگیری متوسط یا بیشتر   •

د یا شرائین بزرگ آنها در خطر باشد ، آنگاه معاف دائم خواهند شد. به شرطی که بیماری آنها در شده باش

 .بیمارستانهای نظامی یا دانشگاهی اثبات شده باشد

  

 .روی لینک کلیک کنید معافیت سربازی اعصاب و روانبرای 
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 قوانین معافیت پزشکی ریه 

  

کسانی که سابقه عمل جراحی قفسه سینه اعم از برداشتن دو و یا بیش از دو دنده یا توراكوپالستی یا رزكسیون   •

ریه یا دكورتیكاسیون ریه دارند، معاف دائم خواهند شد. اما در صورتی که مشمولین خدمت حداقل یک لوب 

های غیرنافذ ریه شده باشند كه ریه آنها پاره یا كونتوزیون شده باشد و بتوان بدون عمل جراحی  دچار تروما

اف از رزم خواهند شد. در آنها را بهبود داد و هیچ گونه مشکلی در عملکرد تنفسی آنها ایجاد نشده باشد ، مع

 .این خصوص ارائه مدارک پزشکی الزم و ضروری است

های تراشه یا برونشها شده باشند که در عملكرد تنفسی آنها اختالل متوسط یا بیشتر  اگر مشمولینی دچار تنگی •

ریه آنها هیچ گونه  های اسپیرومتری( ، معاف دائم خواهند شد. اما اگر در عملکردایجاد شده باشد )با تأیید یافته

 .اختاللی ایجاد نشده باشد می توانند به این بیماری رسیدگی کنند

باشند. اما اگر بیماری آنها  کسانی که دچار بیماری مدیاستنیتهای مزمن هستند از خدمت سربازی معاف دائم می •

 .شوندماه از خدمت معاف موقت می 6از نوع حاد با قابلیت درمان باشد، 

 .شوندیوند ریه انجام دادند، معاف دائم میکسانی که پ •

 .شوندبرند، معاف دائم میمشمولینی که از هیپرتانسیون پولمونر اولیه در هر مرحله ای رنج می •

تمام مشمولینی که از سالمتی کامل در خصوص هر یک از بیماریهای فوق برخوردار نباشند، آنگاه از انجام  •

 .شوندخدمات سنگین در خدمت معاف می

  

کمتر از   FEV1 هایی که معافیت دائم ذکر شده است باید در آن عملکرد ریویالبته در نظر داشته باشید در تمام بند

ساعته در مراکز درمانی، نظامی یا دانشگاهی با انجام   24باشد. هم چنین بیماری آپنه تنفسی شدید طی بستری  50%

اشد، علت ثانویه ای برای آن وجود نداشته باشد و درمان آن  قابل تشخیص ب (PSG) تست تشخیصی پلی سومنوگرافی

 .های قابل رسیدگی خواهد بودامکان پذیر باشد. در این صورت جزو بیماری (CPAP)نیز با 

های ریه و مشکالت تنفسی داشته باشید برای ها و سایر بیماریحال اگر شما هر گونه سوالی در مورد این بیماری

 .تماس بگیرید ایران تحصیلتوانید با کارشناسان دریافت معافیت دائم یا موقتی آنها می
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 الت ریه نحوه دریافت معافیت سربازی مشک 

  

 عالئم و نشانه بیماری ریه چیست؟

 :شوندمعموالً کسانی که مشکالت ریه ومجاری تنفسی دارند عالئم زیر در آنها مشاهده می

 .گلو آنها خس خس میکند •

 .های شدیدی دارندسرفه  •

 .ها خلط زیادی وجود دارددر بینی و گلو آن •

 .شوندهای طوالنی مدت میدچار خستگی •

 .سردردهای شدید از جمله عالئم بارز بیماران ریوی است •

 تنگی نفس  •

 و غیره •

بنابراین اگر شما نیز این عالئم را در خود مشاهده کردید یعنی این که شما به مشکالت ریه و دستگاه تنفسی دچار هستید 

خود را جراحی کرده باشید  توانید از معافیت پزشکی ریه، آسم و غیره استفاده کنید. البته در صورتی که ریهو می

توانید با کارشناسان  توانید از معافیت جراحی ریه نیز بهره ببرید که برای کسب اطالعات بیشتر در این خصوص میمی

 .ایران تحصیل تماس بگیرید

  

 شرایط دریافت معافیت پزشکی ریه و قفسه چگونه است؟

رسد این است که چگونه معافیت پزشکی ریه و قفسه شاید یکی از مهمترین سواالتی که به ذهن مشموالن خدمت می

توانند از معافیت پزشکی ریه، آسم و غیره استفاده صدری را دریافت کنند؟ در این خصوص باید گفت تنها کسانی می

های باشد. در واقع تمام کسانی که مدعی هستند به بیماری کنند که بیماری آنها توسط پزشکان سازمان وظیفه تایید شده



ریه و مشکالت تنفسی دچار هستند باید آن را ثابت کنند و مدارک و سوابق پزشکی مربوط به بیماری ریوی و قفسه 

یه را اند باید مدارک الزم جهت دریافت معافیت جراحی رسینه را ارائه دهند. مثالً کسانی که جراحی ریه انجام داده 

 .ارائه دهند

های تخصصی شوند باید توسط مراکز درمانی معتبر صادر شده باشند و معاینات و آزمایشالبته این مدارکی که ارائه می 

نیز تحت نظر پزشکان و متخصصان سازمان نظام وظیفه انجام گرفته شده باشد تا آنها از شرایط جسمی و سالمت  

دریافت معافیت سربازی به درجه و شدت بیماری مشمولین بستگی دارد. مثالً اگر  مشمولین خدمت آگاه شوند. بنابراین 

 .کندبیماری مشمولین تکرار شونده و غیر تکرار شونده باشد، وضعیت فرق می

  

 .کلیک کنید معافیت کفالت مادر مطلقهجهت کسب اطالعات بیشتر در مورد 

  

 

 شرایط دریافت معافیت پزشکی ریه

  

 ۱۴۰۱مراحل دریافت معافیت پزشکی ریه و قفسه صدری  

دریافت معافیت پزشکی ریه باید مراحل زیر را طی کنید تا بتوانید بعد از آنکه شما بیماری خود را ثابت کردید برای 

 :کارت معافیت از خدمت بگیرید

 .دریافت کنند  ۱۰در ابتدا متقاضیان باید دفترچه راهنمای خدمت وظیفه عمومی را از دفاتر پلیس به اضافه  •

 .های موجود در این دفترچه را برای دریافت معافیت تکمیل کنندتمام برگه •

 .های دفترچه باید به پزشک اولیه مراجعه کنند تا توسط آنها معاینه شوندای تکمیل برخی از این فرم بر •

مشموالن خدمت باید مدارک شناسایی خود را به همراه برگه معاینه پزشک اولیه و سوابق بیماری خود به  •

به اضافه ده مراجعه کرده تا   سازمان نظام وظیفه تحویل دهند. برای این کار الزم است آنها به دفاتر پلیس

 .اطالعات آنها توسط اپراتورهای آنها ثبت شود

https://irantahsil.org/%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-%d9%85%d8%b7%d9%84%d9%82%d9%87/


شود. آنها باید در تاریخ مشخص دعوتنامه ای از سوی بیمارستان به آدرس محل زندگی مشمولین ارسال می •

از تاریخ  شده به بیمارستان جهت معاینات بعدی مراجعه کنند. البته به یاد داشته باشند که حداکثر یک ماه بعد

 .مقرر شده فرصت دارند به بیمارستان مراجعه کنند، در غیر این صورت به خدمت اعزام خواهند شد

گیرد تا بیماری آنها تایید های تخصصی روی آنها انجام میدر بیمارستان تحت نظر شورای پزشکی آزمایش •

که باید هزینه ای را در این خصوص شود. این آزمایش ها متناسب با نوع بیماری مشمولین متفاوت خواهد بود 

 .پرداخت کنند

پس از آن، مشمولین خدمت باید به شورای پزشکی نظام وظیفه مراجعه کنند تا در مورد معافیت یا عدم   •

 .معافیت آنها تصمیم گیری نهایی شود

باید کنید؟ در این  حال اگر شما ریه خود را عمل کرده باشید و قادر به مراجعه حضوری به بیمارستان نباشید چیکار

 .صورت میتوانید برای دریافت معافیت جراحی ریه با کارشناسان ایران صحبت کنید تا آنها شما را بیشتر راهنمایی کنند

  

 .روی لینک کلیک کنید معافیت کفالت پدربرای 

  

، معافیت پزشکی آسم، معافیت پزشکی آژنزی ریه، معافیت معافیت پزشکی ریهمندان کلیه عالقه

های دارای معافیت پزشکی، مدارک الزم جهت  جراحی ریه، معافیت پزشکی، بیماریهای 

دریافت معافیت پزشکی ریه، معافیت پزشکی ریه و قفسه صدری، مراحل دریافت معافیت  

یافت معافیت پزشکی ریه، پزشکی قفسه سینه، مراحل دریافت معافیت پزشکی ریه، شرایط در

، قوانین دریافت معافیت ریه و قفسه صدری، 1401شرایط دریافت معافیت سربازی ریه 

معافیت دائم و موقت از رزم، مراحل دریافت معافیت پزشکی، عالیم مشکالت ریوی، انواع 

ایران  های زیر سامانه های ریه و برطرف کردن مشکالت دریافت معافیت ریه با شمارهبیماری 

 .بدون گرفتن کد تماس حاصل نمایید تحصیل

 تماس از سراسر کشور  9099072952

 تماس از استان تهران  9099072952

 شب حتی ایام تعطیل 12صبح الی  8پاسخگویی از 
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 مدارک الزم جهت دریافت معافیت پزشکی ریه و آسم 

  

 دریافت معافیت پزشکی ریه و آسم مدارک الزم جهت 

کسانی که قصد دارند معافیت پزشکی آسم و ریه را دریافت کنند باید مدارکی را به همراه داشته باشند تا کارت معافیت  

 :باشندبگیرند این مدارک به صورت زیر می

 تکمیل برگه وضعیت مشمولین •

 .ده باشدبرگه معاینه اولیه پس از معاینه توسط پزشک اولیه مهر خور •

 برگه واکسیناسیون  •

 اصل و کپی کارت ملی و شناسنامه مشمولین  •

 اصل و کپی آخرین مدرک تحصیلی مشغولین  •

 یک قطعه عکس جدید با زمینه سفید مشمولین •

 ارائه شماره حساب بانک سپه •

 و غیره •

اری مشمولین نیز الزم البته به غیر از مدارک ذکر شده در باال مدارک دیگری مانند سوابق بستری شدن، جراحی و بیم

توانید با کارشناسان ایران تحصیل  و ضروری هستند که شما برای دریافت اطالعات بیشتر در مورد این مدارک می

 .مشورت کنید

 


