
معافیت نرمی غضروف، معافیت سربازی نرمی مفاصل، مشموالن خدمت نظام وظیفه در  

سمی یا روانی توانایی گذراندن دوره خدمت را ندارند، به همین خاطر  برخی از شرایط ج 

سازمان نظام وظیفه برای این دسته از افراد استثنا قائل شده و آن ها را از خدمت مستثنی  

 .کرده است

نرمی غضروف، معافیت سربازی نرمی مفاصل و بیماری کندروماالسی پاتال از  معافیت  

جمله این بیماری ها می باشد و مشموالن مبتال می توانند جهت دریافت معافیت پزشکی  

 .کندروماالسی پاتال اقدام نمایند

شرایط معافیت پزشکی سربازی و آیین نامه معافیت نرمی غضروف، معافیت سربازی  

ل و بیماری کندروماالسی پاتال از پیچیدگی هایی برخوردار است و این راه نرمی مفاص

سختی های خودش را دارد به همین خاطر برای آشنایی و آگاهی از این موارد تا انتهای  

این مقاله با ایران تحصیل همراه باشید و جهت اقدام موثر تر در این زمینه، از مشاوره  

ظیفه این مجموعه استفاده نمایید معافیت سربازی و مشاوره نظام و  . 

 

+ کندروماالسی پاتال با مرکز   1401جهت اطالع از معافیت نرمی غضروف و مفاصل 

 .تماس حاصل فرمایید مشاوره ایران تحصیل 

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

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

 تعطیل 

 

 معافیت نرمی غضروف 

انگلیسی به  کندروماالسی کشکک  : Chondromalacia patellae سندرم زانوی   یا

انگلیسی به دونده : runner’s knee است کشکک  همان نرم شدن غضروف استخوان . 

های قبلی به  این بیماری مشخص نیست، ولی ضربهدر بسیاری از موارد علت اصلی 

و استخوان کشکک در به وجود آمدن آن اثر بیشتری دارند زانو مفصل . 

نرمی غضروف در طول زمان پیشروی کرده و اغلب در مراحل  

کند. از نکات قابل توجه در کندروماالسی کشکک  رانی ایجاد می-کشککی  آرتروز  پایانی،

هایی دیگر  از درد شاکی است در حالی که ممکن است در زماناین است که گاهی بیمار 

 .دردی نداشته باشد

https://irantahsil.org/


نرمی غضروف، نرمی مفاصل و کندروماالسی پاتال بیشتر در جوانان به ویژه دختران  

ساله است. در این بیماری   ۱۸تا ۱۵شود. در اغلب اوقات بیمار یک دختر جوان دیده می

شودمی کشکک نرم و به مرور تکه تکه  غضروف . 

 

 

 

و معافیت پزشکی شکستگی استخوان   جهت اطالع از معافیت سربازی دررفتگی مفاصل

 .بر روی لینک قرمز کلیک  نمایید اسکافوئید

 

 

 

 معافیت سربازی نرمی مفاصل 

نرمی مفاصل، نرمی غضروف و کندروماالسی پاتال دارای درجات متفاوتی می باشد و  

بندی می شودبنابر موارد زیر تعیین و درجه نرمی غضروف میزان پیشرفت  : 

▪︎ ( بیانگر تورم و نرمی غضروف است1ی درجه . 

▪︎ شودرا نیز شامل می( عالوه بر نرمی، ترک خوردگی 2ی درجه . 

▪︎ کندرال )استخوان زیر   ترک خوردگی به مقداری کمی تا استخوان ساب (3ی درجه

یابدغضروف( گسترش می . 

▪︎ رودکندرال به طور کلی از بین می( غضروف تا استخوان ساب۴ی درجه . 

 

 

 

بر روی   لیست بیماری های معافیت پزشکی و  جهت اطالع از معافیت پزشکی تیروئید

 .لینک قرمز کلیک نمایید 

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-%d8%af%d8%b1%d8%b1%d9%81%d8%aa%da%af%db%8c-%d9%85%d9%81%d8%a7%d8%b5%d9%84/
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-%d8%b4%da%a9%d8%b3%d8%aa%da%af%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b3%da%a9%d8%a7%d9%81%d9%88%d8%a6%db%8c/
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-%d8%b4%da%a9%d8%b3%d8%aa%da%af%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b3%da%a9%d8%a7%d9%81%d9%88%d8%a6%db%8c/
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-%d8%aa%db%8c%d8%b1%d9%88%d8%a6%db%8c%d8%af/
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/


 

 

 

نرمی مفاصل و کندروماالسی پاتل معافیت    

باشدنرمی غضروف به شرح زیر می نحوه تشخیص : 

نرمی غضروف کشکک زانو یا همان کندروماالسی پاتال   بررسی سابقه بیمار، عالئم ●

ند  ممکن است با درد در جلوی زانو همراه باشد که انجام دادن برخی از فعالیت ها مان

آمدن از پله و یا نشستن به مدت طوالنی باعث بدتر شدن  دویدن، باال رفتن از کوه، پایین 

شود آن می . 

افراد مبتال به این مشکل ممکن است با احساس سایش، گیر کردن، یا قفل کردن زانو   ●

 .در هنگام حرکت آن مواجه شوند

 .در برخی از افراد نیز ممکن است احساس خالی کردن زانو داشته باشند ●

سال شیوع   50بیشتر در نوجوانان به خصوص دختران نوجوان و افراد تا این بیماری   ●

 .بیشتری دارد

مفاصل در خانم ها بیشتر از آقایان دیده می شود نرمی ● . 

 

 



[caption id="attachment_99676" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]معافیت سربازی نرمی مفاصل

 

 

 

معافیت نرمی غضروفمراحل تایید شدن    

 مرحله نخست( تایید بیماری به واسطه پزشک اولیه 

تایید بیماری به واسطه شورای پزشكی بیمارستان  مرحله دوم(   

 مرحله نهایی( تایید بیماری به واسطه شورای پزشكی وظیفه عمومی 

 

 

 

بر روی لینک   و  معافیت پزشکی پوست   جهت اطالع از معافیت سربازی فشار خون

 .قرمز کلیک نمایید

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-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c-%d9%be%d9%88%d8%b3%d8%aa/


 

 

 

 مدارک الزم جهت معافیت نرمی غضروف

▪︎ جهت تکمیل برگ وضعیت مشموالن   ۱برگه شماره   

▪︎ جهت تکمیل برگ معاینه اولیه مشموالن توسط پزشک اولیه  ۲برگه شماره   

▪︎ جهت تکمیل برگ واکسیناسیون  ۵برگه شماره   

▪︎ تصویر آن  اصل کارت ملی مشمول و  

 اصل شناسنامه عکس دار و تصویر تمامی صفحات︎▪

 اصل آخرین مدرک تحصیلی یا گواهی فراغت از تحصیل و تصویر آن︎▪

باز کردن حساب عابر بانک سپه و ثبت شماره حساب در برگ شماره یک، مختص  ︎▪

 متقاضیان اعزام، معافیت پزشکی و کفالت

▪︎ د به اضافه عکس های الصاقی به برگه ها تمام رخ با پس زمینه سفی  ۳×۴عکس رنگی   

▪︎ دفترچه راهنما، برگ تكمیل شده وضعیت مشموالن  ۱برگه شماره   

 

 

 

بر روی لینک   معافیت پزشکی واریکوسل   و  معافیت پزشکی افسردگی جهت اطالع از

 .قرمز کلیک نمایید

 

 

 

 نحوه تكمیل فرم وضعیت مشمول 

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

 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 ■  

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-%d8%a7%d9%81%d8%b3%d8%b1%d8%af%da%af%db%8c/
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/


لی مشخص کردن وضعیت تحصیلی و آخرین تاریخ وضعیت تحصی  ■  

 .تکمیل بند بعدی در صورت داشتن مدركی از هر مهارت و تخصصي كه دارید ■

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

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

انداز یگان خدمتی خود دریافت نموده  . 

  قید کردن نوع درخواست معافیت در قسمت بعدی ■

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

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

 قید کردن آدرس محل سكونت به صورت كامل  ■

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

 

 

بر روی لینک   و  معافیت پزشکی شکستگی دنده معافیت پوکی استخوان  جهت اطالع از

 .قرمز کلیک نمایید

 

 

 

 نحوه تكمیل فرم درخواست معافیت سربازی نرمی مفاصل 

 .مشخصات فردی خود را در كادر اول به طور كامل درج نمایید 

ط مراكز واكسیناسیون تكمیل می گرددالف( این بخش توس . 

 قسمت عالمت دار با دایره قرمز باید توسط مشمول به 

 .وسیله امضاء و اثر انگشت تكمیل شود

 ب( معاینه اولیه پزشک 

این قسمت به وسیله پزشک معالج تكمیل می گردد. در انتهای برگه كه با عالمت دایره  

مضاء گرددقرمز مشخص شده است، توسط مشمول می بایست ا . 

در پشت برگه معاینه اولیه، فرم خود اظهاری در خصوص سوابق بیماری مشمول می  

 .باشد که باید توسط مشمول تکمیل و امضاء و اثر انگشت درج شود 

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/
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-%d8%b4%da%a9%d8%b3%d8%aa%da%af%db%8c-%d8%af%d9%86%d8%af%d9%87/


 :نکته

 .برگ فاقد امضاء و مهر پزشک فاقد اعتبار است

 

 

[caption id="attachment_99677" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]کندروماالسی پاتال

 

 

 مراحل رسیدگی به معافیت نرمی غضروف

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

۱۰از دفاتر خدمات الكترونیک انتظامی و پلیس  + 

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

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

 قرار دارد، پیش از مراجعه به نزد پزشک اولیه 

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

 جهت نگهداری و ارائه به شورای پزشکی 



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

 مراجعه فرد به بیمارستان جهت انجام معاینات تخصصی  ●

 ارسال جوابیه و نظریه تخصصی بیمارستان به حوزه رسیدگی كننده  ●

 .ارسال دعوتنامه به آدرس مشمول جهت حضور در شوراي پزشكي ●

 برگزاری جلسه شورای پزشكی  ●

ف دائم شناخته شود از كارت معافیت برخوردار شده و اگر سرباز  چناتچه شخص، معا  ●

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

 :تبصره

نیازی به مراجعه به بیمارستان، برای مشموالنی كه دارای نقص عضو یا بیماری های  

 .قابل مشاهده می باشند، نخواهند بود

 

 

 

و اطالع از  معافیت    جهت اطالع از بیماری هایی که باعث معافیت سربازی می شود 

 .بر روی لینک های قرمز کلیک نمایید پزشکی ریه

 

 

 

اصل مدارک معافیت سربازی نرمی مف   

جهت تکمیل برگ وضعیت مشموالن   ۱برگه شماره  (۱  

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

 اصل آخرین مدرک تحصیلی یا گواهی فراغت از تحصیل و تصویر آن (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

https://irantahsil.org/%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%da%a9%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%b9%d8%ab-%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%85%db%8c%d8%b4%d9%88/
https://irantahsil.org/%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%da%a9%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%b9%d8%ab-%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%85%db%8c%d8%b4%d9%88/
https://irantahsil.org/%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%da%a9%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%b9%d8%ab-%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%85%db%8c%d8%b4%d9%88/
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-%d8%b1%db%8c%d9%87/
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-%d8%b1%db%8c%d9%87/


 

 

آیین نامه   و اطالع از  شرایط برخورداری از مشاوره معافیت پزشکی جهت اطالع از

 .بر روی لینک های قرمز کلیک نمایید  جدید معافیت پزشکی 

 

 

در حین تحصیل  معافیت سربازی نرمی مفاصل  

به منظور دریافت معافیت نرمی غضروف، یا باید فارغ التحصیل شده و یا اخراج شده  

باشید و یا اینکه ترک تحصیل کرده باشید گرچه این قانون برخی از بیماری ها را در بر  

 .نمی گیرد

این دسته می شوند که یا نقص عضو هستند و یا مقطع تحصیلی بر  بیماری هایی شامل 

بیماری های قابل بررسی   از جمله نوع معافیت آن تأثیر ندارد. سربازی نرمی مفاصل

است معافیت پزشکی در حین تحصیل  . 

بنابراین چنانچه دارای شرایط الزم باشید، می توانید برای دریافت معافیت سربازی نرمی  

نمایید، زیرا مقطع تحصیلی تأثیری در شرایط معافیت سربازی نداردمفاصل اقدام  . 

مطابق با قانون نظام وظیفه، رسیدگی به تقاضای معافیت پزشکی مشموالنی که برابر  

افیت تحصیلی استفاده  قانون و آیین نامه اجرایی مربوطه، به تحصیل اشتغال داشته و از مع

ک تحصیل یا اخراج به عمل خواهد آمدمی نمایند، پس از فراغت از تحصیل یا تر  . 

در خصوص نقص عضو یا بیماری هایی که براساس ضوابط آیین نامه، مقطع تحصیلی  

در آن اثر نداشته باشد، در نظر داشته باشید که در طول مراحل رسیدگی پزشکی قرار  

وید و  گرفته اید، چنانچه در دانشگاه، مؤسسات آموزش عالی یا حوزه های علمیه پذیرفته ش

ثبت نام نمایید مجاز به ادامه رسیدگی بوده و در صورت نداشتن شرایط معافیت سربازی  

نرمی مفاصل و معافیت نرمی مفاصل بیماری کندروماالسی پاتال و دارا بودن دیگر  

 .شرایط، می توانید از معافیت تحصیلی استفاده کنید

 

 خلصه مطالب 

+  1401در این مقاله سعی بر آن شده است تا معافیت نرمی غضروف و مفاصل 

کندروماالسی پاتال، معافیت سربازی نرمی مفاصل را برای شما عزیزان به صورت کامل  

https://irantahsil.org/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d8%a8%d8%b1%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%aa-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9/
https://irantahsil.org/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d8%a8%d8%b1%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%aa-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9/
https://irantahsil.org/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d8%a8%d8%b1%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%aa-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9/
https://irantahsil.org/%d8%a2%db%8c%db%8c%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%aa-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c/
https://irantahsil.org/%d8%a2%db%8c%db%8c%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%aa-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c/


شرح دهیم. چنانچه پس از خواندن این مقاله، مجددا سوال یا ابهامی در خصوص معافیت  

ی پاتال و معافیت سربازی نرمی مفاصل  + کندروماالس 1401نرمی غضروف و مفاصل 

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

 .کارشناسان مجرب ایران تحصیل دریافت نمایید 

 

 

+ کندروماالسی پاتال با مرکز   1401جهت اطالع از معافیت نرمی غضروف و مفاصل 

 .تماس حاصل فرمایید مشاوره 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/

