
معافیت پزشکی گیلن باره، مشموالن خدمت نظام وظیفه در برخی از شرایط جسمی یا 

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

 .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 پزشکی گیلن باره از 

 .جهت دریافت معافیت پزشکی گیلن باره اقدام نمایند

شرایط معافیت پزشکی سربازی و معافیت پزشکی گیلن باره از پیچیدگی هایی برخوردار  

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

رد تا انتهای این مقاله با ایران تحصیل همراه باشید و از مشاوره معافیت سربازی و  موا

 .مشاوره نظام وظیفه این مجموعه استفاده نمایید

 

جهت اطالع از معافیت پزشکی گیلن باره 1401 + شرایط و مدارک 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 

 

 معافیت پزشکی گیلن باره 

  سندرم گیلن باره موردی تقریبا ناشناخته اما درمان پذیر می باشد. بنابر گفته های

متخصصان بیماری های مغز و اعصاب، این بیماری در دسته بیماری های اختالل در  

عملکرد سیستم ایمنی جای دارد و به واسطه سیستم ایمنی و یا به نوعی خود ایمنی که دقیقا  

 .دلیل آن مشخص نیست ایجاد می شود

بیماری    مشاهدات نشان داده که دو سوم بیماران حدود یک تا چهار هفته قبل از شروع

 .دچار عفونت های تنفسی و یا گوارشی شده اند

  

درمبتالیان به سندرم گیلن باره، یک فرضیه این است که یک ویروس یا باکتری وارد بدن  

حمله می کند   می شود و بدن برای نابودی این میکروب اشتباها به عصب های محیطی . 

ی ها دسته ای هستند که بر  بیماری های داخلی مغز و اعصاب )نورولوژی(، این بیمار

مغز و توانایی کنترل آن تاثیر می گذارند. عده ای از این بیماری ها در روال طبیعی  

زندگی اثرات مختل کننده ای ایجاد نمی نماید اما برخی دیگر درد و ریسک مرگ را با  

https://irantahsil.org/


خود به همراه دارند. مشموالن خدمت سربازی می توانند در صورت قرار گیری در این  

سته از انواع معافیت خدمتی برخوردار گردند د . 

 

 

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

 .بر روی لینک قرمز کلیک  نمایید اسکافوئید

 

 

 

انگلیسی به گیلن باره : Guillain-Barré syndrome ین باره«،  -و تلفظ صحیح: »گی

شود محیطی است که باعث نارسایی عصبی ـ عضالنی حاد می نوروپاتی  نوعی . 

گیلن باره عبارت است از یک بیماری التهابی نادر که دستگاه عصبی مرکزی را درگیر  

تواند در  شود. این نشانگان میحسی میت و بیکند و به سرعت موجب ضعف عضالمی

تر استسالگی شایع ۳۰–۵۰تمام سنین رخ دهد اما بین  . 

ها،  عالیم شایع آن در مراحل اولیه، ضعف عضالت دست و پا، ساعد، بازو، ساق و ران

کند و ممکن است  ساعت پیشرفت می ۷۲شکم و قفسه سینه. ضعف عضالت در عرض  

فسی تهدیدکننده حال بیمار شودباعث بروز مشکالت تن  . 

ها و پاها، تند شدن ضربان قلب، تعریق ( در  شوک ) ضعف، غش، سرد شدن دست

باره  -دهد و علت نشانگان گیلنها روی میها یا ماهمراحل بعدی گاهی فلج کامل برای هفته

نبال  ناشناخته است، اما امکان دارد یک اختالل خودایمنی باشد. این نشانگان گاهی به د

شودهای کوچک ایجاد میواکسیناسیون یا جراحی . 

 

 

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/


[caption id="attachment_99713" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]معافیت از خدمت سربازی گیلن باره

 

 

 معافیت از خدمت سربازی گیلن باره

 الف( حاد: شش ماه تا یکسال معاف موقت

خدمات رزمی ب( بهبود یافته: معاف از   

مشمولین پزشک که از سالمتی کامل در خصوص هر یک از بیماری های فوق  

ر  برخوردار نباشند ) بیماری آن ها در حد معافیت دائم باشد ( لیکن قادر به طبابت د

 نیروهای مسلح باشند: معاف از خدمات سنگین 

 

 

بر روی   معافیت پزشکی افسردگی  و  معافیت سربازی اعصاب و روان جهت اطالع از

 .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%a7%d8%b9%d8%b5%d8%a7%d8%a8-%d9%88-%d8%b1%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%a7%d9%81%d8%b3%d8%b1%d8%af%da%af%db%8c/


 

 

 روش های تشخیص و درمان گیلن باره 

 

پایه های تشخیص شرح حال، معاینه دقیق، آنالیز مایع مغزی نخاعی و نوار عصب عضله  

بیمار به گیلن باره شدید، باید سریعا ارزیابی و  است. به محض اینکه مشکوک به ابتالی 

 .درمان آغاز شود

  

و یا تعویض پالسما از جمله درمان های موثر در مبتالیان به گیلن باره   IVIG  درمان با

است و چنانچه تشخیص و درمان به درستی و در سریع ترین زمان ممکن انجام شود در  

 .بیشتر موارد مبتالیان درمان می شوند

  

این افراد با عالئمی همچون ضعف قرینه در عضالت دست و پا و یا احتباس ادرار باید  

هرچه سریع تر به پزشک مراجعه کنند و تشخیص سریع و درمان موثر در مبتالیان به  

سندرم گیلن باره ضروت دارد چرا که در صورت عدم مراجعه به موقع و یا درمان موثر  

نفر یک نفر است و این درحالی است که با    ۳هر  مرگ و میر این بیماری به ازای

 .مراجعه به موقع می توان در بسیاری از مواقع از بروز این فاجعه پیشگیری کرد

 

 

بر روی لینک قرمز   و  معافیت پزشکی تیروئید  جهت اطالع از معافیت نرمی غضروف

 .کلیک نمایید 

 

 

 

شود،  د هفته برطرف میدر برخی از بیماران، بیماری خفیف است و عالیم در عرض چن 

اما در بعضی بیماران عالیم تا یک سال یا بیشتر نیز ادامه دارد. در این موارد با کمک  

توان تحرک بیمار را بهبود بخشید تا زمانی که  انواع مختلفی از روش های فیزیوتراپی می

به دست بیاورد  بیمار سالمت کامل را . 

  

است و   معافیت موارد خاص  سندرم گیلن باره پیشگیری ندارد و علل  بروز آن ناشناخته و 

های ابتال به این سندرم در  این بیماری شوخی ندارد و باید به محض شروع عالیم و نشانه 

 .سریع ترین زمان ممکن به پزشک مراجعه کنید

https://irantahsil.org/%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%aa-%d9%86%d8%b1%d9%85%db%8c-%d8%ba%d8%b6%d8%b1%d9%88%d9%81-%d9%88-%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%aa%db%8c%d8%b1%d9%88%d8%a6%db%8c%d8%af/
https://irantahsil.org/%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%aa-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%ae%d8%a7%d8%b5-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/


 مدارک معافیت پزشکی گیلن باره 

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

ویر آناصل آخرین مدرک تحصیلی یا گواهی فراغت از تحصیل و تص (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

 

 

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

 .قرمز کلیک نمایید

 

 

 

 نحوه تكمیل فرم وضعیت مشمول 

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

 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 ■  

آخرین تاریخ وضعیت تحصیلی مشخص کردن وضعیت تحصیلی و  ■  

 .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   ■

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

دمتی خود دریافت نموده انداز یگان خ  . 

  قید کردن نوع درخواست معافیت در قسمت بعدی ■

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

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/


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

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

 قید کردن آدرس محل سكونت به صورت كامل  ■

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

 

 

 

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

 .بر روی لینک های قرمز کلیک نمایید  جدید معافیت پزشکی 

 

 

 

 روند رسیدگي به معافیت پزشکی گیلن باره

جهت تنظیم و تكمیل مدارک مورد نیاز مراحل گرفتن معافیت های پزشکی ، دری افت  ●

۱۰دفترچه راهنمای خدمت وظیفه عمومی از دفاتر خدمات الكترونیک انتظامی و پلیس  + 

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

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

به نزد پزشک اولیه  قرار دارد، پیش از مراجعه   

و تحویل تمامی مدارک به مشمول  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  ●

تخصصی بیمارستان به حوزه رسیدگی كننده  ارسال جوابیه و نظریه ●  

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

 برگزاری جلسه شورای پزشكی  ●

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

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

 

 

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


[caption id="attachment_99714" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]کارت معافیت پزشکی گیلن باره

 

 

 

 معایب کارت معافیت پزشکی گیلن باره

گیلن باره از دو سال خدمت    عالوه بر این که شخص دارای معافیت  پزشکی سربازی

 .اجباری معاف خواهد شد اما معایبی نیز در بر دارد

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

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

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

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

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

 خالصه مطالب 

https://irantahsil.org/military-medical-exemption/


+ شرایط و مدارک   1401معافیت پزشکی گیلن باره در این مقاله سعی بر آن شده است تا 

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

+ شرایط و مدارک   1401مجددا سوال یا ابهامی در خصوص معافیت پزشکی گیلن باره 

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

 .کارشناسان مجرب ایران تحصیل دریافت نمایید 

 

جهت اطالع از معافیت پزشکی گیلن باره 1401 + شرایط و مدارک 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 
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