
  + شرایط و مدارک 1401معافیت پزشکی واریکوسل  

آن  یکی از انواع معافیت هایی است که شماری از افراد مشمول می توانند برررای دریافررت  1401معافیت پزشکی واریکوسل

اقدامات الزم را انجام دهند. البته دقت داشته باشید که واریکوسل معافیت سربازی تحررت شرررایض و طرروابیی برررای هررر فرررد 

 .مشمول خدمت نظام وظیفه انجام می گیرد

در این جا ممکررن اسررت ایررن سرر ال برررای شررمار زیررادی از مشررموالن میررر  شررود کرره آیررا امکرران دریافررت معافیررت   شررکی 

د از عمل نی  برای شما دوستان ع ی  وجررود دارد یررا خیرررخ آیررا خبررری از  ررری معافیررت واریکوسررل نی ررت و واریکوسل بع

 همچنان می توان برای دریافت معافیت   شکی واریکوسل اقدام کردخ

یه بررا در این نوشته، بحث مفصلی را با شما در رابیه با معافیت   شکی واریکوسل داریم. به بیان دیگر، می خواهیم در راب

شرایض، نحوه دریافت و  تی مدارک الزم برای دریافت واریکوسل معافیت سربازی با شما دوستان صررحبت کنرریم. بررا همررراه 

باشید تا هر آن چه را که باید در رابیه با معافیت   شکی واریکوسل و امکان دریافت یا عدم دریافت معافیت واریکوسل بعد 

 .از عمل فرا بگیرید

  

، شرایض و زمان ارائه درخواست برای دریافررت معافیررت معافیت   شکی واریکوسلبا  برای آشنایی  

بیماری واریکوسل، مدارک الزم جهت دریافت معافیت واریکوسررل، چنررد نرروع بیمرراری واریکوسررل 

داریم، معافیت سربازی واریکوسل  ررین تحصرریل، مرا ررل دریافررت معافیررت سررربازی واریکوسررل، 

بررا   شررکی واریکوسرررز سراسررر کشررور از نریررت تلفررن  ابررتبیمرراری واریکوسررل و اقرردامت  

  .مشاوره ایران تحصیل تماس  اصل فرمایید مرک 

 تماس از سراسر کشور  9099072952

 (تماس از استان تهران) 9099072952

 شب  تی ایام تعییل 12صبح الی  8از  از نریت تلفن  ابت بدون گرفتن کد  اسخگویی تماس

  

 .روی لینک کلیک کنید معافیت سربازی کوتاهی  ا جهت دریافت

  

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/
https://irantahsil.org/?p=96069&preview=true


 

 واریکوسل معافیت سربازی

  

  شرایط دریافت معافیت پزشکی واریکوسل چیست؟

 .رت می گیردول خدمت نظام وظیفه صوواریکوسل تحت شرایض و طوابیی برای هر فرد مشمدریافت معافیت   شکی  

در واقع بدون انرع از شرایض دریافت معافیت   شکی واریکوسل امکان دریافت واریکوسل معافیت سررربازی برررای افررراد  

 .وجود ندارد

افیت   شکی واریکوسل قبررل از هررر گونرره اقرردامی در نتیجه، انرع هر فرد مشمول خدمت نظام وظیفه از شرایض دریافت مع

 .برای دریافت آن ال امی به نظر می رسد

توجه داشته باشید که بیماری واریکوسل در آقایان درجه بندی های مختلفی دارد. در واقع، ایررن دسررته بنرردی براسرراس قرروانین 

 .مندرج در بخش طوابض و قوانین سازمان نظام وظیفه انجام می گیرد

کلی افرادی که درجه این بیماری در آن ها شدیدتر باشد از معافیت   شکی واریکوسل به صورت دائمی برخرروردار   به نور

 .می شوند

اما در برخی از موارد نیازی به اختصاص معافیت   شکی واریکوسل به شکل دائمرری نی ررت و تنهررا شرراهد دادن واریکوسررل 

 .معافیت واریکوسل به شکل معای از رزم ه تیم

 .واقع، فرد تنها از انجام فعالیت های رزمی در  ین گرراندن دوران خدمت نظام وظیفه برخوردار می شود در

دوستان ع ی  مشمول به این موطوع دقت الزم را مبرول دارید که بررا انجررام کارهررای سررنگین مرری توانیررد برره تشرردید بیمرراری 

 .رایتان به همراه داردواریکوسل خود کمک کنید و انجام این کار  یامدهای بدی را ب

  

 .روی لینک کلیک کنید معافیت   شکی شک تگی دندهجهت  

https://irantahsil.org/?p=98163&preview=true


  

  مدارک الزم برای دریافت معافیت پزشکی واریکوسل چیست؟

است. در واقع، در رابیه بررا دریافررت واریکوسررل برای دریافت معافیت   شکی واریکوسل به داشتن  رونده   شکی هم نیاز  

 .معافیت سربازی هم باید همچون سایر معافیت های   شکی عمل کنید

زیرا امکان تشدید بیماری واریکوسل در نول چندین سال برای هر فرررد مشررمول و مت اطرری وجررود دارد و وی برررای مرردت 

 .نوالنی با این بیماری دست و  نجه نرم کرده است

کوسل می تواند کمک ب رگی به فرررد مشررمول خرردمت دریافت معافیت   شکی واری  این جهت داشتن  رونده   شکی جهتاز  

 .نظام وظیفه باشد تا بدین ترتیب بتواند مرا ل دریافت واریکوسل معافیت سربازی را هر چه سریع تر نی کند

 .یت سربازی در خدمت شما دوستان و ع ی ان ه تیمدر ادامه با ذکر شماری از مدارک الزم برای دریافت واریکوسل معاف

برای ک ب انرعات بیشتری در رابیه با مدارک الزم برای دریافررت معافیررت   شررکی واریکوسررل بررا مشرراوران  اطررر در 

مجموعه ایران تحصیل تماس  اصل فرمایید تا شما را با لی ت مدارک الزم برای دریافت واریکوسل معافیت سررربازی آشررنا 

 .کنند

  

 

 مدارک الزم جهت معافیت واریکوسل

  

 ارائه فرم مخصوص وطعیت مشموالن نظام وظیفه عمومی .

 اقدام برای باز کردن   اب بانکی .

 ارائه فرم اولیه مختص معاینه   شکی اولیه به فرد مت اطی .

 تحویل فرم واک یناسیون شخص مشمول خدمت نظام وظیفه .



 ت در هر یک از م انع تحصیلی به همراه ارائه کپی از آن هاارائه گواهی نامه  ایان تحصیر .

 تحویل شناسنامه فرد مشمول خدمت نظام وظیفه همراه با ارائه کپی از آن ها .

 ارائه کارت ملی شخص مت اطی همراه با تهیه کپی از آن .

 ()عکس باید به صورت تمام رخ باشداز فرد مشمول همراه با  س زمینه سفید رنگ   3×4ارائه یک قیعه عکس در اندازه  .

دوستان ع ی  لیفاً در تهیه تمامی مدارک ذکر شده در باال و همین نور تکمیل فرم های مربونه دقت عمل الزم را به خرج 

 .دهید

زیرا در غیر اینصورت با مشکرت زیادی مواجه می شوید و ممکررن اسررت نتوانیررد معافیررت   شررکی واریکوسررل را دریافررت 

 .کنید

 .تهیه و جمع آوری این مدارک الزم برای دریافت واریکوسل معافیت سربازی را جدی بگیرید   س

  

  در مورد بیماری واریکوسل چه می دانید؟

 شاید این س ال برای شما دوست ع ی  هم میر  شده باشد که اصرً بیماری واریکوسل چی تخ

آلت تناسلی در مردان انرق می شود که به نور معمول در  رردود در  اسخ باید عرض کنیم که واریکوسل به بیماری شایع   

 .سن  ان ده تا بی ت و  نج سال درگیر آن می شوند

اگر بخواهیم واطح تر بگوییم باید خدمت شما عرض کنیم که سرریاهره هررا و سرررخره هررایی در درون کی رره بی رره وجررود 

 .دارد که وظیفه آن ها رساندن خون به غده های تناسلی است

 .در صورت ایجاد وقفه و اخترل هایی در عملکرد این سیاهره ها بیماری واریکوسل ایجاد می شود

 .به بیان دیگر، این سیاهره ها گشاد شده و در نتیجه مشکرتی را برای هر فرد مشمول به وجود می آورند

 .به این گشاد شدن سیاهره ها به اصیر   یچکی گفته می شود 

یان به بیماری واریکوسل تولید اسپرم در بدن آن ها کاهش  یدا می کنررد و همررین امررر مرری توانررد موجررب در صورت ابترء آقا

 .ایجاد ناباروری در آن ها شود

 .دقت کنید که بیماری واریکوسل عرئم و نشانه هایی همچون بیماری واریس  ا دارد

  

 .روی لینک کلیک کنید معافیت   شکی چاقی و الغریجهت  

https://irantahsil.org/?p=97984&preview=true


 

 ۳و  ۲، ۱بیماری واریکوسل گرید 

  

  در مورد انواع بیماری واریکوسل چه می دانید؟

 .باید خدمت شما دوستان ع ی  عرض کنیم که بیماری واریکوسل در سه دسته مختلف دسته بندی می شود

وظیفرره سرره درجرره بنرردی مختلررف را برررای ایررن بیمرراری اعرررم کرررده اسررت کرره در ادامرره در واقع، تیم   شکی سازمان نظررام  

 .توطیحاتی را در مورد هر یک از این انواع خدمت شما دوستان و ع ی ان ارائه می دهیم

  

  واریکوسل درجه یک

وارد می آید و یا ایررن در این نوع از واریکوسل گشاد شدن ره ها تنها در صورتی مشخص است که فشارهایی بر شکم فرد  

 .که   شک به وسیله فشار دادن و زور زدن می تواند گشادی این ره ها را مشاهده کند

  

 واریکوسل درجه دوم

 .در این نوع از بیماری واریکوسل می توان ره ها را در  الت ای تاده و بدون هیچ فشاری لمس کرد

  

 واریکوسل درجه سوم

ادترین و شدیدترین نوع آن است و در آن ره ها چه به  الت ای تاده و چه به  الت عادی این  الت از بیماری واریکوسل  

 .قابل مشاهده و لمس ه تند



 .در صورت ابتر به این نوع از بیماری واریکوسل می توانید به گرفتن معافیت   شکی واریکوسل امیدوار باشید

  

 .روی لینک طربه ب نید استعرم تحصیلی معافیتبرای ک ب انرعات بیشتر در مورد 

  

   کرد؟چگونه می توان برای دریافت معافیت پزشکی واریکوسل اقدام 

باید خدمت شما دوستان و ع ی ان عرض کنیم که دریافت واریکوسل معافیت سربازی بایررد برره صررورت کررامرً قررانونی و در 

 .تنها در صورت داشتن شرایض و طوابض الزم برای هر شخص مشمول از نری سازمان نظام وظیفه انجام بگیرد

بیه با قوانین معافیررت هررای   شررکی از جملرره طرروابض و قرروانین در واقع، سازمان نظام وظیفه جمهوری اسرمی ایران در را

دریافت معافیت   شکی واریکوسل سخت گیری های زیادی را به خرج می دهد و به همین را تی هررا برره مشررموالن معافیررت 

 .  شکی واریکوسل را نمی دهد

ز لی ت بیماری هررای معافیررت   شررکی  ررری البته توجه داشته باشید که به دلیل کاهش تعداد سربازان شماری از بیماری ها ا

 .شده اند

 ً  .فعرً در رابیه با  ری معافیت واریکوسل نمی توان نظری داد و  ری و سخنی در این رابیه به گوش نمی رسد اما

در مررورد تیییرررات ا تمررالی در ایررن  لی ت بیماری های معافیت های   شررکی تی به ج  م ئله  ری معافیت واریکوسل از 

 .نوع از معافیت یعنی معافیت   شکی واریکوسل هم نمی توان نظری داد

همواره به این موطوع توجه داشته باشید که هر ساله امکان تیییراتی در قوانین و طوابض سازمان نظام وظیفرره از جملرره اما  

 .قوانین معافیت   شکی واریکوسل وجود دارد

از این رو، برای انرع دقیت از طرروابض و قرروانین مربررون برره معافیررت هررای مختلررف   شررکی از جملرره واریکوسررل معافیررت 

 . تی  ری معافیت واریکوسل باید مدام  یگیر باشید و اخبار را دنبال کنید  شکی و 

البته بهتر است برای انرع دقیت از ایجاد تیییرات ا تمالی در قوانین و طوابض واریکوسل معافیت سررربازی و  ترری امکرران 

 .نیدیا عدم  ری معافیت واریکوسل از کمک مشاورانی خبره و کاردان در این  وزه استفاده ک

در رابیه با مرا ل دریافت معافیت   شکی واریکوسل باید خدمت شما دوستان و همراهان ع ی  عرض کنرریم کرره نرری ایررن 

 .مرا ل به همین سادگی ها هم نی ت و با کلی دنگ و فنگ و  یچیدگی همراه است

به این جهت باید معاینه های زیادی این موطوع از آنروست که بیماری فرد باید به تأیید شورای   شکی نظام وظیفه برسد و 

 .روی فرد مشمول دریافت واریکوسل معافیت سربازی انجام بگیرد

  

https://irantahsil.org/%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%aa-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%db%8c%d8%a7%d9%86/
https://irantahsil.org/%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%aa-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c/


 

 مرا ل گرفتن معافیت   شکی واریکوسل

  

 .در ادامه با ذکر مرا ل الزم برای دریافت این نوع از معافیت   شکی در خدمت شما همراهان و دوستان ع ی  ه تیم

فت معافیت واریکوسل فرد باید انرعات دقیررت و برره روزی را در رابیرره بررا انررواع و اق ررام معافیررت در قدم اول برای دریا .

 .های   شکی از جمله معافیت واریکوسل به دست آورد

 .مر له دوم شامل تکمیل هر چه بیشتر  رونده   شکی برای ارائه به   شک می شود .

 .ن نور کامل کردن فرم های مربونه استمر له سوم انجام معاینات اولیه و م دماتی و همی .

 .است 10مر له چهارم شامل ارائه مدارک و فرم های مربونه به سازمان  لیس+  .

 .در مر له  نجم نوبت به  بت درخواست معافیت   شکی واریکوسل خود در سامانه اعرم شده می رسد .

ر بررسی های الزم بر روی درخواست خود توسض سررازمان در مر له ششم فرد باید بعد از ارائه درخواست خود باید منتظ .

 .نظام وظیفه باشد

در مر له هفتم فرد مشمول دعوت نامه ای را برای انجام بررسی ها و آزمایشررات و معاینررات بیشررتر در رابیرره بررا بیمرراری  .

 .خود دریافت می کند

ود جهت شرررکت در کمی رریون   شررکی دریافررت مرری در مر له هشتم فرد مشمول گواهی را برای تأیید و بازبینی بیماری خ .

 .کند

 .در مر له نهم هر فرد مشمول باید خود را برای   ور در جل ه شورای   شکی آماده کند .

 .مر له بعدی مر له ای است که در آن رأی اصلی شورای   شکی به وسیله   شکان متخصص صادر می شود .

 .ت کارت معافیت   شکی سربازی می شوددر آخرین مر له فرد مشمول م فت به دریاف .



  

 .روی لینک کلیک کنید معافیت   شکی سربازیجهت انرع از 

  

  در مورد دریافت معافیت واریکوسل در طول دوران تحصیل در دانشگاه چیزی می دانید؟

 دریافت معافیت   شکی واریکوسل در نول دوران تحصیل در دانشگاه هم برای فرد مشمول وجود داردخآیا امکان 

به عبارت دیگر، مشموالنی که در  ال تحصیل در دانشگاه ها ه تند در صورت ابتر به این بیماری امکان دریافت معافیررت  

 را با ارائه مدارک   شکی دارند یا خیرخ

ع ی ان عرض کنیم که بله افراد می توانند در نول دوران تحصیل با داشتن شراییی برای دریافت   در  اسخ باید خدمت شما

 .معافیت   شکی واریکوسل با در دست داشتن مدارک و  رونده   شکی اقدام کنند

افرررادی  اما به این موطوع هم توجه داشته باشید که امکان دریافت معافیت   شکی واریکوسل به صورت دائمرری تنهررا برررای

 .است که مبتر به واریکوسل درجه سه ه تند

 ً   .فرد را دچار عراب می کند زیرا این نوع از بیماری  ادترین نوع آن است و واقعا

البته دقت داشته باشید که در صورت عمل جرا ی افراد مبتر به واریکوسل نوع سوم تا شش ماه برره وی معافیررت موقررت داده 

 .می شود

ر بیماری وی بعد از عمل جرا ی باز عود کرد و شرردیدتر شررد وی مرری توانررد از معافیررت واریکوسررل بعررد از در این مورد اگ

 .عمل به صورت دائمی استفاده کند

اما در صورت بهبودی کامل خبری از معافیت نی ت و فرد باید بعد از اتمام دوران معافیت موقت به خدمت سربازی برود و 

 .شددر فعالیت ها شرکت داشته با

 س مر ظه کردید که دریافت معافیت واریکوسل بعد از عمل تنها در چه صررورتی امکرران  ررریر اسررت. در نتیجرره، در زمرران 

 .دریافت معافیت واریکوسل بعد از عمل به این موطوع توجه الزم را مبرول دارید

تماس  اصررل  ایران تحصیلمجموعه  برای ک ب انرعاتی دقیت تر در رابیه با معافیت واریکوسل بعد از عمل با مشاوران

 .فرمایید

در واقع، با داشتن واریکوسل درجه یک و دو باید به سربازی بروند و در  ادگان هررای نظررام وظیفرره و یررا امریرره هررا   ررور 

 .داشته باشند

افراد مجبور به انجام کارهای رزمی نی ررتند و تنهررا مرری تواننررد در ولی یک استثنا در این جا وجود دارد و آن هم این که این   

 .فعالیت های غیر رزمی   ور داشته باشند

  

 .روی لینک آبی کلیک کنید دریافت خروج از کشور با معافیت تحصیلیجهت  

https://irantahsil.org/military-medical-exemption/
https://irantahsil.org/
https://irantahsil.org/?p=98306&preview=true


  

 

 واریکوسل در دوران تحصیلدریافت معافیت  

  

 بهترین مشاوره معافیت پزشکی را از تیم مشاوره ما بخواهید

انواع معافیت های   شکی در جامعه از آن دست معافیت هایی که دریافت آن در بین شمار زیادی از جوانان مشمول خرردمت 

 .سربازی رایج است

این قوانین اعرم شررده برررای دریافررت معافیررت   شررکی از جملرره معافیررت اما دقت داشته باشید که امکان ایجاد تیییراتی هم در 

 .  شکی واریکوسل وجود دارد

در نتیجه، توصیه شدید ما این است که برای انرع دقیت از ج ء به ج ء قوانین و همین نور نکات اعرم شده برای دریافت 

 .این زمینه استفاده کنیدمعافیت   شکی از جمله معافیت واریکوسل از کمک مشاوری خبره در 

مشاوری آگاه که بتواند آخرین تیییرات ایجاد شده در قوانین معافیت نظام وظیفه   شکی را در اختیررار داونلبرران و مشررموالن 

 .قرار دهد

افررت مشاوران ایران تحصیل می توانند بهترین گ ینه در این زمینه باشند و با ارائه بهترین راهکارها و مشاوره ها امکان دری

 .معافیت   شکی در انواع بیماری ها از جمله بیماری واریکوسل را برای شما دوست ع ی  مشمول فراهم کنند

 .ف ض کافی ت با مشاوران  اطر در مجموعه ما تماس برقرار کنید و یا از آن ها مشاوره   وری بگیرید

یررت هررای   شررکی در خرردمت شررما دوسررتان ع یرر  و مشاوران ما برای ارائه بهترین و به روزترین انرعات در زمینه معاف 

  .گرامی ه تند



  . تی می توانید در مورد ا تمال  ری معافیت واریکوسل نی  از مشاوران ما انرعاتی را دریافت کنید

  .مشاوران ما می توانند شما را از موطوع  ری معافیت واریکوسل و یا عدم  ری آن میلع کنند

  

 .روی لینک کلیک کنید مشاوره معافیت سربازیجهت دریافت 

  

دریافررت معافیررت ، شرایض و زمان ارائه درخواست برای معافیت   شکی واریکوسل  جهت انرع از

بیماری واریکوسل، مدارک الزم جهت دریافت معافیت واریکوسررل، چنررد نرروع بیمرراری واریکوسررل 

داریم، معافیت سربازی واریکوسل  ررین تحصرریل، مرا ررل دریافررت معافیررت سررربازی واریکوسررل، 

بررا  بیمرراری واریکوسررل و اقرردامت   شررکی واریکوسررل از سراسررر کشررور از نریررت تلفررن  ابررت

  .ره ایران تحصیل تماس  اصل فرماییدمشاو مرک 

  تماس از سراسر کشور 9099072952

 (تماس از استان تهران) 9099072952

 شب  تی ایام تعییل 12صبح الی  8خگویی از از نریت تلفن  ابت بدون گرفتن کد  اس تماس

  

  

 

 مشاوره در مورد معافیت   شکی واریکوسل

https://irantahsil.org/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c/


  

 خرصه میلب

بیماری واریکوسل یکی از بیماریهای دارای معای از خدمت است. به نوری که اگر شما دچار این بیماری باشید، آنگرراه بررر 

اساس نوع و شدت آن از خدمت سربازی معای خواهید شد. واریکوسل بر روی بی رره هررای فرررد تررا یر دارد و اگررر از نرروع 

باشند، در این صورت به  ۱یا  ۲گر مشمولین خدمت دچار واریکوسل گرید اما ا .باشد، معافیت کامل ارائه خواهد شد ۳گرید 

برره صررورت کلرری بررسرری میرر ان و شرردت  .خدمت رفته و از انجام کارهایی که به بدن آنها فشررار مرری آورد منررع خواهنررد شررد

ل در برراال برره بیماری واریکوسل به معاینه   شک ب ررتگی دارد و در نهایررت توسررض   شررک بایررد اعرررم و معرفرری شرروند.  ررا

کلی در مورد این بیماری و نحوه معافیت   شکی واریکوسل صحبت کردیم.  ال اگر شما نیاز به ک ررب انرعررات    صورت

 .بیشتری در این خصوص داشته باشید میتوانید با کارشناسان ایران تحصیل صحبت کنید

 


