
معافیت سربازی چربی خون، مشموالن خدمت نظام وظیفه در برخی از شرایط جسمی یا  

دارند، به همین خاطر سازمان نظام وظیفه برای  روانی توانایی گذراندن دوره خدمت را ن 

 .این دسته از افراد استثنا قائل شده و آن ها را از خدمت مستثنی کرده است

جمله این بیماری ها می باشد و مشموالن مبتال می توانند  معافیت سربازی چربی خون، از  

 .جهت دریافت معافیت سربازی چربی خون اقدام نمایند

شرایط معافیت پزشکی سربازی و معافیت سربازی چربی خون، از پیچیدگی هایی  

برخوردار است و این راه سختی های خودش را دارد به همین خاطر برای آشنایی و  

ارد تا انتهای این مقاله با ایران تحصیل همراه باشید و از مشاوره معافیت  آگاهی از این مو 

 .سربازی و مشاوره نظام وظیفه این مجموعه استفاده نمایید 

 

جهت اطالع از معافیت سربازی چربی خون 1401 + شرایط و مراحل با مرکز مشاوره  

 .تماس حا صل فرمایید ایران تحصیل

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

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

 تعطیل 

 

 معافیت سربازی چربی خون

شود که در دو  های خون گفته میهای لیپیدی موجود در جریان خون، چربیبه مولکول

شوندبندی می طبقه گلیسرید تری و  کلسترول گروه عمده . 

انسان به دریافت چربی از مواد غذایی نیاز دارد چرا که یک منبع اصلی برای انرژی   بدن

محسوب می شود. عالوه بر این، چربی به جذب برخی ویتامین ها و مواد معدنی در بدن  

ی، غالف هایی که اعصاب را انسان کمک می کند و هم چنین برای ساختن غشا سلول

 .احاطه می کنند )غالف میلین( و لخته شدن خون مورد نیاز است

تواند به باال بردن سطح  هستند، می مصرف زیاد غذاهایی که حاوی چربی های اشباع

کلسترول ممکن است در سطح عروق خونی رسوب   کلسترول در خون منجر شود. اضافه

گفته می شود کند که به آن ها پالک کلسترول   . 

https://irantahsil.org/


های بدن و ایجاد آترواسکلروزیس و بیماری های قلبی و   این پالک به سخت شدن رگ

های  سکته منجر می شود. در نتیجه ارزیابی چربی های خون با تشخیص ریسک بیماری

گیری در ارتباط با درمان فرد مرتبط استقلبی و همچنین تصمیم . 

با نام انگلیسی های خونچربیهمان گونه که اشاره شد،  : Blood lipids های  به مولکول

شودلیپیدی موجود در جریان خون گفته می . 

  شوند. مولکولبندی میها در دو گروه عمده کلسترول و تری گلیسیرید طبقهاین چربی

لیپوپروتئین   مانند: ها در خون جاریند های چربی اغلب در همراهی با پروتئین

کیلومیکرون و لیپوپروتئین پرچگال  چگال،کم . 

است چربی خون  یا هایپرلیپوپروتئینما به معنی افزایش هیپرلیپیدمی . 

انگلیسی با نام ُکِلستِرول : Cholesterol زیستی و از   های مولکول ، یکی از

لیپیدها، و نوعی الکل موسوم به استرول است ها در استروئید  دسته . 

  ای دارد. نقش عمده آن استحکام و انعطافکربنه، ساختار چند حلقه  ۲۷این مولکول  

است هاسلول غشا بخشی به  . 
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 [caption/]معافیت بیماری های خونی و انكولوژی 

 

 قوانین معافیت بیماری های خونی و انكولوژی

در ادامه به شرایط معافیت پزشکی بیماری خون و انكولوژی و قوانین معافیت سربازی  

 :چربی خون می پردازیم، موارد مذکور به شرح زیر می باشند

1بند  : 

 :كم خوني هاي مگالوبالستیک

 الف( مقاوم به درمان: معاف دائم 

 ب( موارد قابل درمان دارویي: معاف از خدمات رزمي 

2بند  : 

 :اختالالت ساختماني ارثي گلبول قرمز

درصد: معاف دائم  40الف( اوالوسیتوزیز بیش از   

≤ اوالوسیتوزیز  40ب(   معاف از خدمات رزمي  :15 <



2توضیحات بند) ): 

همراه با عارضه و همچنین بیماری های اسفروسیتو ارثی،   15<اوالوسیتوزیز_<40

ا، )معاف دائم( قابل رسیدگی می باشدپویکیلوسیتوز به استناد بند )ج( سایر بیماری ه . 

3بند  : 

 :كم خوني هاي مزمن مادر زادي

: معاف دائم 9الف( در موارد هموگلوبین زیر   

 تبصره: براي دارندگان مدارک کارشناسي و باالتر هموكلوبین 

: معاف دائم 8زیر   

: معاف از خدمات رزمي 9همو گلوبین ≤  < 12ب(   

:  8همو گلوبین ≤  < 12رشناسي و باالتر هموكلوبین براي دارندگان مدارک کا :تبصره

 معاف از خدمات رزمي 

4بند  : 

: شش ماه معاف موقت 10كم خوني هاي اكتسابي با هموگلوبین زیر   

4توضیحات بند) ): 

پس از شش ماه معاف موقت جهت تشخیص و درمان در مراکز درمانی معتبر ترجیحاً  

، چنانچه علت  10تداوم هموگلوبین کمتر از مراکز نظامی یا دانشگاهی، در صورت 

مشخصی برای آن یافت نشده و غیر قابل درمان تشخیص داده شود به استناد بند )ج( سایر  

 .بیماری ها )معاف دائم( قابل رسیدگی می باشد

5بند  : 

 پلي گلبولي اّولیه )پلي سیتمي اولیه( و ترومبوسیتوز اولیه: معاف دائم 

6بند  : 

ياختالالت پالكت  : 

معاف دائم به همراه عالئم:  75000الف( اختالالت پالکتي با تعداد کمتر از   

( جزء بند )الف(: منظور از این بند اختالالت مزمن پالکتی می باشد و  6توضیحات بند )

با  در موارد حاد جهت تشخیص و درمان در مراکز درمانی معتبر ترجیحاً مراکز نظامی 

سمت سایر بیماری ها )معاف موقت( قابل رسدگی می باشددانشگاهی به استناد بند )ب( ق . 

و بدون عالیم بالینی به استناد بند )الف( قسمت سایر   75000در موارد پالکت کمتر از 

 .بیماری ها )معاف از رزم( قابل رسیدگی می باشد



ب( اختالالت کیفي پالکتي به شرط بروز عالئم بالیني شامل خونریزي پوستي مخاطي با  

د مراکز تخصصي نظامي یا دانشگاهي معتبر: معاف دائم تأیی   

ج ( اختالالت کمي و کیفي پالکتي در موارد خفیف تر از موارد فوق: معاف از خدمات  

 رزمي 

7بند  : 

 :ازدیاد فشار خون شریاني

% از اندازه گیري ها، فشارخون بازسیستولیک از  60الف( در صورتي كه در بیش از 

میلیمتر جیوه باالتر باشد، )مقصود از   100یا دیاستولیک از میلیمتر جیوه و   160

ساعت در بیمارستان نظامي یا دانشگاهي   72فشارخون باز آن است كه حداقل بیمار 

 بستري و توسط هولتر مانیتورینگ بررسي و اثبات شود(: معاف دائم 

بین  % اندازه گیري ها، فشار خون بازسیستولیک  60ب ( در صورتي كه در بیش از 

میلیمتر جیوه باشد: معاف   90 – 100میلیمتر جیوه و یا دیاستولیك بین  140 – 160

 ازخدمات رزمي 

7توضیحات بند ) ): 

جهت برخورداری از معافیت دائم به دلیل فشار خون باالی اثبات شده با هولتر  

شامل آسیب کلیه و   (End organ damage) مانیتورینگ داشتن آسیب ارگان های هدف

ماه   6روق نه چشم، نیز ضرورت می باشد و در صورت عدم احراز شرایط یاد شده، یا ع

 .معاف موقت به استناد بند )ب( سایر بیماری ها در نظر گرفته شود

 :تبصره

ماه معاف موقت به استناد قسمت   6در صورت عدم آسیب های ارگان های هدف پس از 

 .)الف( سایر بیماری ها قابل رسیدگی می باشد

یمي هاي خون و دستگاه لنفاوي به طور كلی: معاف دائم بدخ  

8بند  : 

اختالالت خوني ارثي و اكتسابي با منشأ ایمونولوژیک در صورت داشتن عالئم بالیني با  

 تأیید مراکز تخصصي نظامي یا دانشگاهي معتبر: معاف دائم 

8توضیحات بند ) ): 

مو فیلی( در موارد کمبود شدید  در خصوص کمبود فاکتور های انعقادی )از قبیل بیماری ه

درصد( و یا در صورت عالمت دار بودن شامل   25فاکتوری ها )مساوی و یا کمتر از 

این بند می باشد و در موارد خفیف تر به استناد بند )الف( قسمت سایر بیماری ها )معاف  

 .از رزم( قابل رسیدگی می باشد



9بند  : 

 آگرانولوسیتوز: معاف دائم

ولوسیتوز هاي ناشي از مصرف دارو: شش ماه معاف موقتآگران  :تبصره  

9توضیحات بند ) ): 

منظور موارد مزمن بوده و در موارد حاد جهت بررسی و درمان، به استناد بند )ب(  

 .قسمت سایر بیماری ها )معاف موقت( رسیدگی می باشد

10بند  : 

کل تریت تاالسمي ماژور، تاالسمي اینترمدیت و سندرم هاي سیكل سل )بجز سی   ( trait ): 

 معاف دائم 

10توضیحات بند ) ):  

( این بخش )کم  3در خصوص تاالسیمی میتور براساس میزان هموگوبین خون با بند )

اری سیکل سل تریت به استناد  خونی های مزمن( قابل رسیدگی می باشد و در مورد بیم

شد بند )الف( قسمت سایر بیماری ها )معاف از رزم( قابل رسیدگی می با . 

11بند  : 

 هیپراسپلینیسیم: معاف دائم 

12بند  : 

 بیماري فاویسم و یا اختالالت آنزیمي گلبول قرمز: معاف از خدمات رزمی 

13بند  : 

یا پالكت زیر صد هزار و یا  10آپالزي و یا هیپوپالري مغز استخوان با هموگلوبین زیر 

دارویي مقاوم باشد: معاف دائم و یا آنكه به درمان  1200شمارش مطلق نوتروتیل زیر   

14بند  : 

تومورهاي بدخیم از هر نوع و در هر عضو كه باشد ولو اینكه درمان شده باشد: معاف  

 دائم

15بند  : 

تومورهاي خوش خیم چنانچه سبب اختالل مشهود در كار عضو یا بصورت عود كننده و  

 یا با كراهت منظر همراه باشد: معاف دائم 

16بند  : 

مشمولین پزشک که از سالمتي کامل در خصوص هر یک از بیماري هاي فوق  

برخوردار نباشند )بیماري آنان در حد معافیت دائم باشد( لیکن قادر به طبابت در نیروهاي  

 مسلح باشند: معاف از خدمات سنگین 



 مدارک معافیت سربازی چربی خون

جهت تکمیل برگ وضعیت مشموالن   ۱برگه شماره  (۱  

جهت تکمیل برگ معاینه اولیه مشموالن به واسطه پزشک معتمد اولیه    ۲گه شماره بر (۲  

جهت تکمیل برگ واکسیناسیون    ۵برگه شماره  (۳  

 اصل کارت ملی مشمول و تصویر آن  (۴

 اصل شناسنامه عکس دار مشمول و تصویر کلیه صفحات آن  (۵

تصویر آناصل آخرین مدرک تحصیلی یا گواهی فراغت از تحصیل و   (۶  

مخصوص   ۱باز کردن حساب در بانک سپه و درج شماره حساب در برگ شماره   (۷

 داوطلبان اعزام، معافیت پزشکی و کفالت

تمام رخ زمینه سفید مشمول یک عدد به همراه عکس های الصاقی   ۳×۴عکس رنگی  (۸

 به برگه ها

 

 نحوه تكمیل فرم وضعیت مشمول 

ردی را ثبت می نماییددر این بند نخست، مشخصات كامل ف ■ . 

 پرهیز از حذف صفر های شماره ملی ︎▪

 وارد کردن شماره شناسنامه بدون خط تیره ︎▪

 رعایت شئونات اسالمی عكسی چسبانده شده در محل مورد نظر ︎▪

ها مشخص کردن دین خود با عالمت گذاری خانه ■  

 مشخص کردن وضعیت تحصیلی و آخرین تاریخ وضعیت تحصیلی  ■

د بعدی در صورت داشتن مدركی از هر مهارت و تخصصي كه داریدتکمیل بن  ■ . 

تکمیل قسمت بعدی توسط مشموالنی كه قبال به دلیل پذیرفته شدن در دانشگاه از خدمت   ■

ترخیص شده اند و اقدام به درخواست معافیت پزشكی نموده اند، توسط برگ ترخیصی كه  

 .از یگان خدمتی خود دریافت نموده اند

دن نوع درخواست معافیت در قسمت بعدیقید کر ■   

چنانچه دوره آموزش تكمیلی را گذرانده اید، ضمن عالمت گذاری محل مشخص شده،  ︎▪

  .مدرک مبنی بر این دوره آموزشی را باید در حین خدمت به مركز آموزش ارائه دهید

 .چنانچه درخواست شما معافیت مي باشد، یكی از آن ها را عالمت گذاری نمایید ︎▪

 قید کردن آدرس محل سكونت به صورت كامل  ■

 مشخص کردن كد پستی بدون درج خط تیره در محل مشخص شده ︎▪

 روند رسیدگي به معافیت سربازی چربی خون 

جهت تنظیم و تكمیل مدارک مورد نیاز، دریافت دفترچه راهنمای خدمت وظیفه عمومی   ●

۱۰از دفاتر خدمات الكترونیک انتظامی و پلیس  + 

اجعه به یکی از پزشکان معتمد اولیه و تکمیل برگه معاینه اولیه توسط پزشک مر ●  



تکمیل و ارائه برگه خود اظهاری سوابق بیماری مشمول که در پشت برگ معاینه اولیه  ●

 قرار دارد، پیش از مراجعه به نزد پزشک اولیه 

به مشمول  و تحویل تمامی مدارک   ۱۰ ثبت درخواست در سیستم توسط كاربر پلیس + ●

 جهت نگهداری و ارائه به شورای پزشکی 

 ارسال برگ معرفی به بیمارستان از طریق پست به آدرس مشمول  ●

 مراجعه فرد به بیمارستان جهت انجام معاینات تخصصی  ●

 ارسال جوابیه و نظریه تخصصی بیمارستان به حوزه رسیدگی كننده  ●

راي پزشكيارسال دعوتنامه به آدرس مشمول جهت حضور در شو  ● . 

 برگزاری جلسه شورای پزشكی  ●

چه شخص، معاف دائم شناخته شود از كارت معافیت برخوردار شده و اگر سرباز  نچنا ●

 .یا معاف از رزم شناخته شود، برگ آماده به خدمت برای وی صادر و ارسال می گردد 

 معایب کارت معافیت سربازی چربی خون

معافیت سربازی چربی خون از خدمت اجباری معاف  عالوه بر این که شخص دارای 

 .خواهد شد اما معایبی نیز در بر دارد

امکان و احتمال پذیرفته شدن در یک موقعیت شغلی بسیار   برای مثال داشتن این کارت

خوب را از فرد بیمار دریغ می کند. به چرا که اگر فرد مذکور بخواهد در یک ارگان یا  

ود که در آن قانونی مبنی بر عدم استخدام افرادی با کارت  سازمانی مشغول به کار ش

با در نظر گرفتن تمامی جوانب   معافیت پزشکی وجود داشته باشد. در نتیجه الزم است که

اقدام به دریافت این نوع معافیت نمایید و در صورتی که واقعا نیاز است، . 

 گروه پرخطر معافیت سربازی چربی خون

های محیطی را  ی قلبی، دیابت، بیماری شریان کاروتید یا شریانلهی حمافرادی که سابقه

گیرند. همچنین اگر دو یا تعداد بیشتری از  ی»بسیار پرخطر« قرار میدارند، در رده

 :عوامل خطرساز زیر را نیز داشته باشند، در گروه پرخطر قرار می گیرند

 سیگار کشیدن ︎▪

 فشار خون باال ︎▪

 HDL میزان پایین︎▪

▪︎ سال در زنان  ۵۵سال در مردان و باالتر از  ۴۵باالتر از  سن  
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 [caption/]کارت معافیت سربازی چربی خون

 

 

 عالئم چربی خون باال در افراد 

 احساس سنگینی، خستگی یا کوفتگی در بدن  (۱

 خواب آلودگی  (۲

هااحساس سوزش در کف پا بخصوص در شب (۳  

احساس افزایش حرارت در نقاط مختلف بدن بخصوص کف پا که معموالً در شب   (۴

شودتشدید می . 

 سردرد بصورت سنگینی سر (۵

 خشکی و یا تلخی دهان (۶

 سرگیجه و گاهی وزوز گوش  (۷

 ورم و پف کردن صورت  (۸

 افزایش تعریق بدن  (۹

ف غذاهای چرب تپش قلب بعد از مصر (۱۰  



تواند تنها چند تا از عالئم فوق را داشته باشد و لزومی به  فرد با چربی خون باال، می

ی عالیم نیستداشتن همزمان همه . 

 

 خالصه مطالب 

+ شرایط و   1401در این مقاله سعی بر آن شده است تا معافیت سربازی چربی خون 

دهیم. چنانچه پس از خواندن این  مراحل را برای شما عزیزان به صورت کامل شرح 

+ شرایط   1401مقاله، مجددا سوال یا ابهامی در خصوص معافیت سربازی چربی خون  

و مراحل برای شما عزیزان پیش آمد، می توانید پاسخ سواالت خود را از طریق مشاوره  

 .با کارشناسان مجرب ایران تحصیل دریافت نمایید

 

جهت اطالع از معافیت سربازی چربی  خون 1401 + شرایط و مراحل با مرکز مشاوره  

 .تماس حاصل فرمایید ایران تحصیل

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

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

 تعطیل 

 

 

https://irantahsil.org/

