
 + بیماری پکتوس 1401معافیت پزشکی سینه فرورفته 

توانند معافیت بگیرند؟ شرایط ها تغییر کرده است میچیست؟ آیا کسانی که شکل قفسه سینه آن معافیت پزشکی سینه فرورفته

 چیست؟ 1401چیست؟ جدیدترین شرایط معافیت بیماری پکتوس  دریافت معافیت پزشکی قفسه قیفی شکل 

هددا دچددار سالگی کلیه مردها باید به خدمت سربازی بروندددح لددا  در ایددن میددان ممکددن اسددت برخددی از آن 18با ورود به سن 

تدده اسددت کدده ها سددینه فرورفمشکالت جسمی و روانی باشند که قادر نباشند دوره خدمت خود را بگذرانندح یکی از این بیماری

هایی کدده دارد توانند معافیت پزشکی سینه فرورفته بگیرندح این بیمدداری بددا توجدده بدده پی یددد یتمام مبتالیان به این بیماری می

 .تواند مدت زمان معافیت را برای مشمولین خدمت تعیین کندمی

توانیددد ایددن م الدده را دنبددا  کنیددد تددا یم 1401لا  شما برای دریافت اطالعات بیشتر در مورد معافیت پزشکی سینه فرورفته 

 .بتوانید بر لسب شرایط معافیت بیماری پکتوس از فرصت استفاده کرده و از خدمت معاف شوید

  

، معافیددت تغییددر شددکل قفسدده 1401 معافیت پزشددکی سددینه فرورفتددهجهت دریافت مشاوره در مورد  

کتددوس، مرالددل دریافددت معافیددت سینه، معافیت پزشکی قفسه قیفی شکل، شددرایط معافیددت بیمدداری پ

پزشکی سینه فرورفته، شرایط دریافت سینه قیفی شکل، مدارک الزم جهت دریافت سینه فرورفته و 

 .های زیر تماس لاصل نماییدبه شماره ایران تحصیلتاییدیه معافیت سینه فرورفته با مشاوران 

 تماس از سراسر کشور – 9099072952

 تماس از استان تهران – 9099072952

 شب 12صبح الی  8پاسخگویی همه روزه از  از تلفن ثابت بدون  رفتن کد تماس

  

 بیماری یا سینه فرورفته چیست؟

های قفسدده سددینه بدده اسددتخوانهای شایع در میان افددراد مختلددت اسددت کدده در آن  بیماری قفسه سینه فرو رفته، یکی از بیماری

قسمت داخلی بدن فرو رفته استح در موارد شدیدتر انگار  ویی قسمتی از قفسه سینه انسان کنده شده و یک  ددودی عمیدد  در 

شددودح ولددی ممکددن اسددت در هنگددام آن به جا مانده استح این قفسه سینه فرو رفته در برخی مواقع بعد از تولد نوزاد معلوم می

 وینددد کدده ایددن بلوغ بدتر یا بهتر شودح به قفسه سینه فرورفته قفسه سینه قیفی شکل نیددز یددا بیمدداری پکتددوس میرشد و دوران  

 .تر استمشکل در میان پسرها شایع

  

 .روی لینک کلیک کنید معافیت پوکی استخوانجهت دریافت اطالعات در مورد  

  

  

https://irantahsil.org/?p=99222&preview=true
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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/


 

 معافیت تغییر شکل قفسه سینه

  

 :های زیر را دارندکسانی که به بیماری قفسه سینه قیفی شکل دچار هستند عالئم و نشانه

 .شوندهای زیادی میبه هنگام ورزش دچار خستگی •

 سریع شدن ضربان قلب یا تپش آن به هنگام ورزش •

 های تنفسی مکررعفونت •

 خس خس کردن قفسه سینه •

 سرفه •

 درد در نالیه قفسه سینه •

 (سوفل قلب )صداهای غیر معمو  قلب •

 خستگی مزمن •

افددرادی روش بریس، وکیوم بل، ورزش و جرالی درمان کردح معموال روش جرالددی را بددرای   4توان به  این بیماری را می

ها عالئم متوسط بیمدداری قفسدده سددینه فرورفتدده وجددود ها از متوسط به باال استح افرادی که در آنکنند که عالئم آنپیشنهاد می

هددای توانند با فیزیوتراپی و انجام لرکات ورزشی نیز مشکل خود را درمان کنندح بریس نیز یکددی از بهتددرین روشدارند می

کنندددح وکیددوم بددل نیددز نددوعی در آن، بریس را به صورت سفارشی برای هر فددرد طرالددی میفرورفتگی جناغ سینه است که  

دستگاه مکش برای درمان فرورفتگی قفسه سینه اسددت کدده کمتددرین لالددت تهدداجمی را دارد و جددایگزین مناسددبی بددرای عمددل 

سینه و جناغ بستگی داردح البته شددما باشدح مدت زمان استفاده از وکیوم بل به اندازه و نوع میزان فرورفتگی قفسه جرالی می

دار، بارفیکس، دمبل زدن و انبساط قفسدده سددینه ایددن توانید با انجام برخی از لرکات ورزشی مانند شنا شیبها میدر کنار آن

 .مشکل را لل کنید

نیددز مشدداهده شددده  ها را دچار مشکل کندح در برخی مواقددعتواند عملکرد صحیح قلب و ریهسینه فرورفته در برخی مواقع می

توانددد مشددکالت تنفسددی ایجدداد کنددد و بددر کشددندح از آنجددا کدده ایددن بیمدداری میاست که کودک و فرزند از اندام خود خجالت می

توانند به خدمت بروندح بدده همددین دلیددل عملکرد قلب اختال  وارد شودح به همین دلیل مشمولین خدمتی که دچار این هستند نمی

های جسددمی و رولددی خددود دوره ها شرایطی را در نظر  رفته است تا بتوانند بر اساس تواناییبرای آن سازمان نظام وظیفه

 .خدمت را پشت سر بگذارند

https://vazifeh.police.ir/


  

 .کلیک کنید معافیت سربازی دررفتگی مفاصلجهت  

  

 چیست؟ 1401شرایط دریافت معافیت پزشکی سینه فرورفته  

یکی از مهمترین سواالتی که ممکن است به ذهن بیماران سینه فرورفته برسددد ایددن اسددت کدده شددرایط کامددل دریافددت معافیددت 

 چیست؟ 1401سینه فرورفته پزشکی  

  

 

 معافیت پزشکی قفسه قیفی شکل

  

در این خصوص باید  فت برای دریافت معافیت پزشکی سینه فرورفته باید بر ه معایندده پزشددکی را دریافددت کنیددد کدده در آن 

ا بددا توجدده بدده ها بر اساس بر ه معاینه پزشددکی خواهددد بددودح زیددرشدت و نوع بیماری مشخص شده استح بنابراین معافیت آن

نوع و شدت بیماری ممکن است میزان توانایی فرد برای انجام کارها متفاوت باشدح به همین دلیل سددازمان نظددام وظیفدده تمددام 

 :مشموالن خدمت را از نظر سالمت جسمی و رولی به چهار دسته مختلت ت سیم کرده است

 .توانند به خدمت اعزام شوندمیکسانی که از نظر جسمی و رولی کامالً سالم هستند و  •

توانند در امور غیر هایی از سالمت کامل برخوردار نیستندح اما میکسانی که به دلیل ن ص عضو یا ابتال به بیماری •

 .رزمی خدمت کنند

هایی به صددورت موقتدداً قددادر بدده  ذراندددن دوره ضددرورت خدددمت کسانی که به دلیل عدم رشد یا به ابتال به بیماری •

 .دنیستن

توانند به خدمت های جسمی یا روانی به صورت دائم نمیمشموالن خدمتی که به دلیل ن ص عضو یا ابتال به بیماری •

 .بروند

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/


شما بعد از آن که معاینه پزشکی خود را انجام دادید، در یکی از چهار  روه باال قرار خواهید  رفت که در نهایت بددر اسدداس 

 .خود را دریافت خواهید کردها معافیت پزشکی سینه فرورفته آن

های ریه و قفسه صدددری اسددتح شددرایط معافیددت خوب است بدانید که بیماری پکتوس یا قفسه قیفی شکل جزو یکی از بیماری

 :باشدبر اساس آخرین قوانین سازمان نظام وظیفه کشور به صورت زیر می 1401بیماری پکتوس  

  

 .روی لینک کلیک کنید معافیت پزشکی کم خونیجهت اطالع در مورد  

  

نددددددددددددام  دسته بیماری

 بیماری

امکدددان بررسدددی  نوع معافیت شرایط بیماری

معافیدددددت لدددددین 

 تحصیل

های ریدده و بیماری

 قفسه صدری

سدددددددددینه 

 فرورفته

همراه با اختال  واضح بالینی ) و تأییددد پاراکلینیددک   

 FVC) یددا ریدده  ۵۰کمتددر از  EF) در عملکرد قلب

 (درصد پایه ۴۰کمتر از 

 خیر معاف دائم

های ریدده و بیماری

 قفسه صدری

سدددددددددینه 

 فرورفته

معددددددداف از  بدون اختال  تنفسی و قلبی

خدددددددددددمات 

 رزمی

 رخی

  

توانیددد در ایددن ا ر هر ونه سوالی در مورد معافیت تغییر شکل قفسه سینه یا شرایط معافیت بیماری پکتددوس داشددته باشددید می

 .ها در اسرع وقت شما را راهنمایی کنندصحبت کنید تا آن ایران تحصیلمورد با کارشناسان 

  

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-%da%a9%d9%85-%d8%ae%d9%88%d9%86%db%8c/
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 بیماری پکتوسشرایط معافیت  

  

 بیماری تغییر شکل قفسه سینه چند نوع معافیت از خدمت دارد؟

توانند معاف دائم یددا معدداف از رزم در لا  لاضر تمام کسانی که به بیماری پکتوس یا تغییر شکل قفسه سینه دچار هستند می

دامدده بدده معافیددت دائددم و معدداف از رزم ها بر اساس نوع و شدت بیمدداری تعیددین خواهددد شدددح در اشوندح تعیین نوع معافیت آن

 :اشاره خواهیم کرد

معافیت دائم: در این نوع معافیت مشموالن خدمت به دلیل نوع بیماری خود قادر بدده  ذراندددن خدددمت نخواهنددد بددودح بنددابراین 

 .ها به صورت دائم از رفتن به خدمت معاف خواهند شدآن

در آن مشمولین خدمت به دلیددل وضددعیت جسددمی و رولددی خددود قددادر بدده   باشد کهمعاف از رزم: نوع دیگری از معافیت می

توانند در امور غیر رسمی مانند امددور اداری و خدددماتی ها تنها میانجام کارهای سنگین دوره آماد ی خدمت نخواهند بودح آن

 . یری خواهد کردها تصمیمفعالیت کنند که در این خصوص سازمان نظام وظیفه برای آن

  

 .روی لینک کلیک کنید معافیت پزشکی کلیهدریافت اطالعات در مورد  برای 

  

 مراحل دریافت معافیت پزشکی قفسه قیفی شکل

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-%da%a9%d9%84%db%8c%d9%87/


توانند برای دریافت معافیددت پزشددکی خددود مرالددل بیماری پکتوس یا قفسه سینه قیفی شکل دچار هستند میتمام کسانی که به  

 :زیر را انجام دهند

 .دفترچه راهنمای خدمت وظیفه عمومی را از دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی دریافت کنند •

ماری را تکمیل کنند تددا بدده هنگددام مراجعدده قبل از مراجعه به پزشک معاینه کننده اولیه خود بر ه اظهاری سواب  بی •

 .به پزشک معاینه کننده اولیه آن را ارائه دهند

هددا را تکمیددل کندددح بددرای دریافددت آدرس به یکی از پزشکان معاینه کننده اولیه مراجعه کنند تا بر ه معاینه اولیدده آن •

 .نیدتوانید با کارشناسان ایران تحصیل صحبت کپزشکان معاینه کننده اولیه می

درخواست شما توسط کاربران پلیس به اضافه ده در سایت نظام وظیفه ثبت خواهد شدح بعد از آن تمام مدارک خددود  •

 .برای ارائه به شورای پزشکی در مرالل بعدی پس بگیرید 10را از کاربران پلیس به اضافه 

منز  شما ارسددا  خواهددد شدددح بنددابراین بعد از  ذشت چند روز بر ه معرفی به بیمارستان از طری  پست به آدرس  •

شما باید در تاریخ مشخص شده به بیمارستان مراجعه کنیدح هم نین به یاد داشته باشید کدده لددداککر یددک مدداه بعددد از 

تاریخ م رر شده فرصت دارید به بیمارستان مراجعه کنیدح البته ا ر ن ص عضددو یددا بیمدداری شددما بددا چشددم معمددولی 

 .د نیازی به مراجعه به بیمارستان نخواهید داشتکامال قابل مشاهده باش

  

 .روی لینک کلیک کنید نمعافیت سربازی فشار خوجهت کسب اطالعات بیشتر در مورد 

  

 

 مرالل دریافت معافیت پزشکی سینه فرورفته

  

 .برای انجام معاینات تخصصی به بیمارستان مراجعه کنید •

 .جواب بیمارستان به لوزه رسید ی کننده ارسا  خواهد شد •

https://irantahsil.org/%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%81%d8%b4%d8%a7%d8%b1-%d8%ae%d9%88%d9%86/
https://irantahsil.org/%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%81%d8%b4%d8%a7%d8%b1-%d8%ae%d9%88%d9%86/
https://irantahsil.org/%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%81%d8%b4%d8%a7%d8%b1-%d8%ae%d9%88%d9%86/


 .ای جهت لضور در شورای پزشکی به آدرس محل زند ی شما ارسا  خواهد شدنامه •

 .شودشورای پزشکی نتیجه قطعی معافیت تغییر شکل قفسه سینه اعالم میدر جلسه  •

  

 کنیم؟برای دریافت تاییدیه بیماری پکتوس یا تغییر شکل قفسه سینه چند بار باید به پزشک مراجعه 

کشور مراجعه کنید در لا  لاضر شما برای دریافت معافیت پزشکی باید سه بار به پزشکان مورد تایید سازمان نظام وظیفه 

 :باشندها معاینه شویدح این پزشکان به صورت زیر میتا تحت نظر آن

 پزشک معاینه کننده اولیه •

 پزشک معاینه کننده شورای پزشکی بیمارستان •

 پزشک معاینه کننده شورای پزشکی وظیفه عمومی •

سددط پزشددکان مندددرا در بدداال دریافددت کنیددد تددا بنابراین یکی از شرایط معافیت بیماری پکتوس این است که تاییدیه خود را تو

ها اصددل بتوانید مرالل بعدی معافیت خدمت خود را تکمیل کنیدح البته به یاد داشته باشید که به هنگام مراجعه بدده ایددن پزشددک

 .دار یا کارت ملی خود را به همراه داشته باشیدشناسنامه عکس

های بدداال را دریافددت کنیددد کدده رای انیددد اظهارنامدده هددر کدددام از پزشددکبرای دریافت معافیت پزشکی سینه فرورفته بایددد بتو

ها نتیجه قطعی خواهد بودح هم نین به یاد داشته باشید که شما لداککر یک ماه فرصت دارید بددرای انجددام معاینددات اککریت آن

غیددر ایددن صددورت بعددد از های نیروهای مسلح مراجعدده کنیدددح در تخصصی به مراکز مجهز به وزارت بهداشت یا بیمارستان

 .تعیین تکلیت به خدمت اعزام خواهید شد

ها صادر خواهددد پس از بررسی و تایید کمیسیون پزشکی در صورتی که مشمولین خدمت معاف دائم شوند، کارت معافیت آن

معافیددت شد که هزینه آن نیز به قیمت روز محاسبه خواهد شدح برای کسب اطالعددات بیشددتر در مددورد هزیندده صدددور کددارت 

 .توانید با کارشناسان ایران تحصیل صحبت کنیدمی 1401پزشکی  

 .ولی ا ر شما سرباز شناخته شدید، بر ه آماده به خدمت برای شما صادر خواهد شد تا در تاریخ معین شده به خدمت بروید

  

 .روی لینک کلیک کنید معافیت پزشکی شکستگی دندهبرای 
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 دریافت تاییدیه پزشکی سینه فرورفته

  

 توان به رای صادر شده جهت معافیت پزشکی قفسه قیفی شکل اعتراض کرد؟آیا می

کلیه کسانی که به بیماری پکتوس یا فرورفتگی قفسه سینه دچار هستند در صورتی که به رای صادر شددده از جانددب شددورای 

توانند آن را اعالم کنندح زیرا ممکن اسددت رای صددادر شددده درسددت نباشددد و پزشکی وظیفه عمومی اعتراض داشته باشند می

ها بددرای لفددم سددالمت ان ناپذیری شوندح به همین دلیل الزم است آنمشمولین خدمت با رفتن به سربازی دچار مشکالت جبر

 .خود به رای صادر شده اعتراض کنند

آن را در مراجع باالتر بررسی خواهند کردح بنددابراین ا ددر شددما بدده رای  10ها توسط پلیس به اضافه بعد از ثبت اعتراض آن

ا در کمیسیون استانی بررسی خواهند کردح لا  ا ر بدده رای صادر شده توسط کمیسیون شهرستان اعتراض داشته باشید آن ر

صادر شده توسط کمیسیون اسددتانی نیددز اعتددراض داشددته باشددید بدده ترتیددب در کمیسددیون سددازمان و کمیسددیون شددورای عددالی 

 .االجرا آن را کمیسیون شورای عالی صادر کندبررسی خواهد شد تا نتیجه قطعی و الزم

  

 توان معافیت پزشکی سینه فرورفته گرفت؟ی نیز میآیا به هنگام خدمت سرباز

خاصددی دچددار شددوندح   شاید ممکن است برخی از مشمولین خدمت در هنگام دوره ضرورت خود به ن ددص عضددو یددا بیمدداری

توانند طب  قانون معافیت پزشکی لین خدمت، در صورت داشتن شددرایط معافیددت بیمدداری پکتددوس، معدداف ها میبنابراین آن

های نیروی مسلح جمهوری اسالمی ایددران را دریافددت کننددد ی این کار الزم است تاییدیه شورای پزشکی بیمارستانشوندح برا

ها طب  نظددر شددورای نیددروی مربوطدده ماه باقی نمانده باشد، در این صورت آن 6ها کمتر از و اینکه به پایان دوره خدمت آن

ماه مانده باشد و در  6ها کمتر از توجه کنید که ا ر به پایان دوره خدمت آن  توانند معافیت خدمت خود را بگیرندح البته بایدمی

توانند معاف شوندح لا  ا ر شما هر  ونه سوالی در ایددن مددوارد و ها بهبود نیابد، آنگاه میاین مدت ن ص عضو یا بیماری آن

 .صیل مشورت کنیدتوانید با کارشناسان ایران تحمعافیت پزشکی قفسه قیفی شکل داشته باشید می



  

روی لینک کلیددک  معافیت پزشکی سرطاندر صورت عالقه جهت کسب اطالعات بیشتر در مورد 

 .کنید

  

 

 معافیت پزشکی سینه فرورفته به هنگام خدمتدریافت 

  

، معافیددت تغییددر شددکل قفسدده 1401 معافیت پزشددکی سددینه فرورفتددهجهت دریافت مشاوره در مورد  

سینه، معافیت پزشکی قفسه قیفی شکل، شددرایط معافیددت بیمدداری پکتددوس، مرالددل دریافددت معافیددت 

سینه قیفی شکل، مدارک الزم جهددت   پزشکی سینه فرورفته، قوانین معافیت پکتوس، شرایط دریافت

های زیددر به شددماره ایران تحصیلدریافت سینه فرورفته و تاییدیه معافیت سینه فرورفته با مشاوران 

 .تماس لاصل نمایید

 تماس از سراسر کشور – 9099072952

 تماس از استان تهران – 9099072952

 شب 12صبح الی  8پاسخگویی همه روزه از  از تلفن ثابت بدون  رفتن کد تماس
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 برای دریافت معافیت تغییر قفسه سینه چه مدارکی الزم است؟

تمام مشمولین خدمت برای دریافت معافیت پزشکی سینه فرورفته مدارکی را باید به همددراه داشددته باشددندح ایددن مدددارک بددرای 

ها این مدارک را به درستی تحویل ندهند، آنگاه  ددرفتن ها بسیار الزم و ضروری استح زیرا ا ر آنمعافیت آنصدور کارت  

 :کارت معافیت ممکن است به تاخیر بیفتد

 بر ه تکمیل شده وضعیت مشموالن •

 .بر ه معاینه اولیه مشموالن که باید توسط پزشک معاینه کننده اولیه تکمیل شده باشد •

 اکسیناسیون تکمیل شدهارائه بر ه و •

 اصل و کپی کارت ملی و کلیه صفحات شناسنامه عکسدار مشمولین •

 هااصل و کپی آخرین مدرک تحصیلی مشمولین یا  واهی فراغت از تحصیل آن •

کلیه مت اضیان اعزام به خدمت، معافیت پزشکی و کفالت باید یک لساب عابر بانک سپه را افتتدداک کددرده و شددماره  •

 .یا برگ وضعیت مشموالن درا کنند 1برگ شماره  لساب آن را در

 یک قطعه عکس رنگی سه در چهار تمام رو با زمینه سفید مشموالن •

  

 


