
معاف از پوتین چیست؟ در مواردی که احتمال معافیت وجود دارد، می بایست بیماری  

یماری مانع  فرد مشمول توسط بیمارستان و شورای پزشکی تایید شده و این امر که ب

 .فعالیت بدنی و جسمی مشمول می شود نیز مشخص گردد 

سالمت مشموالن  در حقیقت بیماری هایی که با انجام خدمت سربازی موجب آسیب به 

شود، می تواند به عنوان دلیلی برای معافیت پزشکی همچون معاف از پوتین در نظر  

 .گرفته شود

معاف از پوتین، شرایط معاف از پوتین و دیگر موارد معافیت پزشکی نظام وظیفه،  

بیماری هایی را در برمی گیرد که هر فردی با ابتال به آن ها می تواند بر اساس قوانین  

این بیماری ها   مان نظام وظیفه برای دریافت معافیت پزشکی اقدام نماید چرا کهساز

 .موجب بروز اختالل در عملکرد طبیعی بدن می شوند

 

جهت اطالع از معاف از پوتین چیست؟ + بیماری ها و شرایط معاف از پوتین با مرکز  

 .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 

 

 معاف از پوتین 

در حالت کلی اگر پا از حالت عادی خارج شود و عارضه دفورمیتی ایجاد شده باشد که  

گیرد ع انجام تمرینات یا پوشیدن پوتین باشد فرد در شمول معاف دائم قرار میمان  . 

البته، به جز موارد مذکور، فرد مشمول خدمت وظیفه عمومی معاف از خدمات رزمی  

گیرد قرار می . 

شود که در صورت  هایی ایجاد میدر حرکت مفاصل در این نوع بیماری، محدودیت

شود مشمول وظیفه معاف میقرارگرفتن در این شرایط فرد   . 

برای اقدامات اولیه و ارائه تقاضای معافیت پزشکی، مشموالن می بایست با مراجعه به  

( و دریافت دفترچه راهنما و تکمیل اوراق  ۱۰دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی )پلیس +

ویل  مربوط به معافیت پزشکی، مراجعه به پزشکان معاین اولیه، انجام واکسیناسیون و تح

مدارک تکمیل شده به دفاتر مربوط، اقدامات الزم را انجام دهند و مشمول که تقاضای  

https://irantahsil.org/


اند تا در طول رسیدگی به پرونده در شورای پزشکی  معافیت پزشکی دارد، نمی تو 

های  انصراف دهد. مگر در صورتی که پیش از طرح پرونده در شورا، شرایط معافیت

 .دیگر را داشته باشد

 

 

 

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

 .قرمز کلیک نمایید

 

 

 

مکرر    ۴۲همچنین اگر مشمول در شورای پزشکی معاف شناخته نشود، در راستای ماده 

یه تخصصی اعتراض کنند و  قانون می توانند به رای شورای پزشکی و یا به نظر 

اظهارنظر در مورد معافیت پزشکی فرد مشمول وظیفه توسط شورای پزشکی صورت  

گیرد و اگر مشموالن به رای شورای پزشکی اعتراض داشته باشند، ثبت درخواست  می

گیرد و پرونده وی در شورای عالی  صورت می ۱۰اعتراض ازطریق دفاتر پلیس +

 .پزشکی مطرح خواهد شد

م به ذکر است مشموالنی که مطابق تبصره، مشموالن یک هفته پس از ثبت رای به  الز

روز حق ثبت اعتراض به رای شورای پزشکی را دارند و چنانچه پس از   ۱۰مدت 

معرفی مشمول به بیمارستان و طرح پرونده در شورا، سرباز شناخته شود، مشموالن باز  

در این صورت نیز، پرونده به شورای عالی  توانند به رای صادره اعتراض کرده و هم می

 .پزشکی فرستاده خواهد شد

توانند اعتراض نمایند، چرا که رای  اما مشموالن به رای شورای عالی پزشکی نمی

االجرا می باشد شورای عالی پزشکی قطعی و الزم . 

 

 

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/


[caption id="attachment_99756" align="aligncenter" width="600"]

 
اف از پوتینشرایط مع [/caption] 

 

 

 شرایط معاف از پوتین 

پارگی منیسک  -  26بند   

معاف دائم    الف( دو زانو همراه با اختالل عملکرد :  

: معاف از خدمات رزمي   براي دارندگان مدارك کارشناسي و باالتر   -تبصره   

معاف از  پارگي منیسک یک زانو و یا دو زانو بدون اختالل، عمل شده یا نشده :    ب(

 خدمات رزمي 

پارگي شدید و كامل رباط هاي جانبي و متقاطع زانوي یک پا كه باعث ناپایداري   -  27بند 

 :مفصل گردد

معاف دائم   الف( در مواردي كه چند رباط بیش از دو رباط پاره شده باشد :  

 معاف دائم :   PCL و  ACL ب( در موارد پارگي رباط



 به همراه یكي از رباط هاي جانبي : معاف دائم   PCL یا ACL ج( در موارد پارگي رباط

براي دارندگان مدارک کارشناسي و باالتر: معاف از خدمات رزمي    -تبصره   

پارگي    د(  ACL یا PCL معاف دائم  دوطرفه :  

با اختالل عملي : معاف دائم   هـ( در افراد جراحي شده دو رباط و بیشتر همراه  

ه بدون اختالل عملي : معاف از خدمات رزمي و( در افراد جراحي شد  

 ز( پارگي منیسک و یک رباط : معاف از خدمات رزمي 

 

 

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

 .بر روی لینک های قرمز کلیک نمایید  جدید معافیت پزشکی 

 

 

 

ژنوواروم    ژنووالگوم ،  -  28بند   : 

سانتي متر :   12الف( در موارد شدید فاصله بین دو قوزک یا دو كوندیل فمور بیش از  

 معاف دائم 

سانتي متر : معاف دائم  14براي دارندگان مدارک کارشناسي و باالتر بیش از  -تبصره   

معاف از   : cm 12-5 ب( در موارد خفیف فاصله بین دو قوزک یا دو كوندیل فمور بین

رزمي   خدمات  

براي دارندگان مدارک کارشناسي و باالتر فاصله   -تبصره    cm 14-5 :   معاف از خدمات

 رزمي 

: معاف دائم  سانتي متر  10ج( همراه با چرخش تیبیا با فاصله مساوي و بیش از   

سانتي متر :   12براي دارندگان مدارک کارشناسي و باالتر با فاصله بیش از     -تبصره 

دائم  معاف  

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/


ژنوراكورواتوم -  29بند   : 

درجه : معاف دائم  15الف( بیش از   

: معاف از خدمات رزمي  درجه 15ب( كمتر از   

هر دو پا  یا   یک    كف   كامل    صافي -  30بند   : 

دفورمیتي مچ پا مانند   به همراه   سخت  الف( در انواع  ( Hill valgus ):   معاف دائم 

معاف از خدمات رزمي    مدارک کارشناسي وباالتر :براي دارندگان    -تبصره   

بدون عارضه و   ( Flexible  یا Rigid ) ب (صافي كامل كف یک یا هر دو پا در انواع 

 دفورمیتي: معاف از خدمات رزمي 

 

 

و اطالع از معافیت سربازی    جهت اطالع از شرایط و نحوه اخذ  کارت قرمز سربازی

 .بر روی لینک های قرمز کلیک نمایید  پزشکی

 

 

 

اف دائم : مع پارگي بهبود نیافته تاندون آشیل  -  31بند   

: معاف   كوتاهي تاندون آشیل توأم با اختالل در نشستن و محدودیت حركتي مچ پا -  32بند 

 دائم

كوتاهي تاندون آشیل توأم با اختالل در نشستن و محدودیت حركتي مچ پا براي   -تبصره 

 دارندگان مدارک کارشناسي و باالتر: معاف ازخدمات رزمي 

در زادي استخوان هاي تارس و متاتارس )هالوس و  تغییر شكل اكتسابي یا ما -  33بند 

 الگوس ( : معاف از خدمات رزمي 

قطع انگشتان پا -  34بند   : 

 الف( قطع سه انگشت كامل از یک پا و یا قطع شست در هر دو پا : معاف دائم 

https://irantahsil.org/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%82%d8%b1%d9%85%d8%b2-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c/
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%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c/
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%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c/


شست باشد براي دارندگان    در صورتي كه قطع سه انگشت به غیر از انگشت -تبصره 

باالتر : معاف از خدمات رزمي   مدرک کارشناسي و   

 ب( قطع چهار انگشت در پاها : معاف دائم 

: معاف از خدمات رزمي  براي دارندگان مدرک کارشناسي و باالتر   –تبصره   

: معاف از خدمات رزمي  ج( قطع شست در یک پا  

 

 

[caption id="attachment_99759" align="aligncenter" width="600"]

 
چیست؟معاف از پوتین   [/caption] 

 

 

اكي نیسم -  35بند   Foot drop :  معاف دائم 

دفورمیتي هاي مفصل مچ پا -  36بند   : 



معاف دائم   الف( در مواردي كه اختالل در راه رفتن ایجاد كرده باشد:  

معاف از خدمات رزمي    ب( درمواردي كه اختالل در راه رفتن ایجاد نكرده باشد :  

اسكلتي استخواني نظیر استئوژنس ایمپرفكتا ، آرتروگریپوزیس ،  بیماري هاي  -  37بند 

و پولیو و انهدام كامل پاشنه )نكروز استخوان تالوس(   CP سكل هاي شدید ناشي از

معاف دائم  :  

استئوكوندریت دیسكانت زانو ، هیپ و مچ پا - 38بند  : 

و بیشتر : معاف دائم   3الف( درجه   

مات رزمي : معاف از خد  3ب( کمتر از درجه   

ماه از زمان    9پس از   بیماري هاي جوش نخوردگي اسكافوئیدو كن باخ -  39بند 

: معاف دائم   با اختالل عملكرد  و درمان همراه  تشخیص  

براي دارندگان مدارک کارشناسي و باالتر : معاف از خدمات رزمي  -تبصره   

 

 

بر   و اطالع از معافیت پزشکی آپاندیس   جهت اطالع از شرایط خاص تقسیم سربازی

 .روی لینک های قرمز کلیک نمایید

 

 

 

هاي پدیكوله عضالني ، آزادتمام فالپ  – 40بند   : 

معاف دائم    الف( اگر نقص عضو یا اختالل عملكرد ایجاد كرده باشد :  

زمي : معاف از خدمات ر ب( سایر موارد بدون عارضه  

پا چنبري  -  41بند   ( Club Foot ): 

الف( در صورتي كه ایجاد عارضه دفورمیتي نموده باشد كه مانع انجام تمرینات یا  

 پوشیدن پوتین باشد : معاف دائم 

https://irantahsil.org/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d8%ae%d8%a7%d8%b5-%d8%aa%d9%82%d8%b3%db%8c%d9%85-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2%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%a2%d9%be%d8%a7%d9%86%d8%af%db%8c%d8%b3/


معاف از خدمات رزمي   ب( در غیر از موارد فوق :  

وجود جسم خارجي در مفاصل بزرگ   – 42بند   : 

ي واضح همراه باشد : معاف دائم الف( در صورتي كه با اختالل عمل  

 ب( بدون ایجاد اختالل عملي : معاف از خدمات رزمي 

 

 

و اطالع از  معاف از رزم    جهت اطالع از شرایط  مدت آموزشی معاف از رزم

 .بر روی لینک های قرمز کلیک نمایید  چیست؟

 

 

 

  ها میان پرسنل نیروی انتظامی، سردار سید محمدرضا سیدترین بیماریدر خصوص شایع

های سالمت از  هنگام آغاز به کار افراد در نیروهای انتظامی تست احمدیان، اظهار کرد:

های روحی و روانی برای جذب  آنان اخذ شده و در واقع افراد باید دارای یکسری ویژگی

 .شدن در ناجا باشند

ر ای قراو معاینات دوره  سالمت پرسنل تشکیل شده و آنان تحت چکاب پس از آن پرونده

توان گفت که تراز سالمتی در  های اولیه میگیرند. به دلیل انجام همین اقدامات و تستمی

گیردباالتر از تراز موجود در جامعه قرار می  نیروی انتطامی کمی . 

با این وجود با توجه به اینکه کار در نیروی انتظامی به عنوان شغلی پر استرس و پر  

هایی شوند که   بعضی از همکاران ما دچار بیماری شود، ممکن استمخاطره شناخته می

تنی، عضالنی و اسکلتی و قلبی و عروقی از جمله آن هاستهای روانبیماری . 

 

 

 

https://irantahsil.org/%d9%85%d8%af%d8%aa-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%81-%d8%a7%d8%b2-%d8%b1%d8%b2%d9%85/
https://irantahsil.org/%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%81-%d8%a7%d8%b2-%d8%b1%d8%b2%d9%85-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/
https://irantahsil.org/%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%81-%d8%a7%d8%b2-%d8%b1%d8%b2%d9%85-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/


بر  و اطالع از  معافیت پزشکی کلیه   جهت اطالع از شرایط معافیت سربازی تکرر ادرار

رمز کلیک نماییدروی لینک های ق . 

 

 

 

در همین راستا   ای پرسنل، اظهار کرد:معاون بهداد ناجا با اشاره به معاینات دوره

شود، این معاینات برحسب سن افراد  ای از پرسنل نیروی انتظامی انجام میمعاینات دوره

  30شود به این گونه که پرسنل زیر های زمانی مختلفی انجام میمتفاوت است و در دوره

سال هر دو سال یکبار و پرسنل   40تا  30سال هر چهار سال یکبار، پرسنل دارای سن 

گیرندای قرار میهای دورهسال نیز هر سال تحت معاینات و چکاب 40باالی  . 

سربازان ناجا هم تحت معاینات   سردار سید احمدیان درباره معاینات سربازان نیز گفت:

ای پزشکی برای آن ها تشکیل  غاز خدمت پروندهقرار گرفته و در ابتدای ورود و آ

شود و در طول خدمت نیز اگر  شود که مدارک و سوابق بیماری شان در آن درج میمی

توانند با مراجعه به پزشکان نیروی انتظامی از خدمات درمانی  دچار مشکلی شوند می

نحوه خدمت سربازی  ای باشد که باید تغییری در  استفاده کرده و اگر مشکل آن ها به گونه

 .شان انجام شده یا معاف شوند به این موضوع رسیدگی خواهد شد

شود، همچنین تالش  کلیه این تصمیمات تحت نظر شورای عالی پزشکی در ناجا انجام می

هایی به کار گرفته شوند که متناسب با شرایط روحی   شده تا پرسنل و سربازان در محیط

مثال اگر فردی دارای مشکل شنوایی باشد، او از کار    ها باشد، به عنوانو جسمی آن

های پر سر و صدا معاف خواهد شد، یا حتی اگر در مورد سربازی   کردن در محیط

تواند پوتین به پا کند، او از پوشیدن پوتین معاف خواهد  تصمیم پزشک بر این باشد که نمی

ده شده استشد و موارد دیگری که در معاونت بهداد ناجا به آن اندیشی  . 

 

 

 

و اطالع از بیماری هایی که   لیست بیماری های معافیت پزشکی جهت اطالع از شرایط

 .بر روی لینک های قرمز کلیک نمایید  باعث معافیت سربازی می شود
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 مدارک الزم جهت معاف از پوتین 

▪︎ جهت تکمیل برگ وضعیت مشموالن   ۱برگه شماره   

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

▪︎ واکسیناسیونجهت تکمیل برگ    ۵برگه شماره   

 اصل کارت ملی مشمول و تصویر آن ︎▪

 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

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

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

 

 

 

بر روی   و اطالع از معافیت پزشکی تیروئید جهت اطالع از شرایط  معافیت پزشکی ریه

 .لینک های قرمز کلیک نمایید 

 

 

 

 نحوه تكمیل فرم وضعیت مشمول 

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

 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 خانهمشخص کردن دین خود با عالمت گذاری   ■  

 مشخص کردن وضعیت تحصیلی و آخرین تاریخ وضعیت تحصیلی  ■
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 .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   ■

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

 .از یگان خدمتی خود دریافت نموده اند

  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

 .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 ︎▪

 

 

 

و اطالع از  معافیت بیماری های   جهت اطالع از شرایط  معافیت پزشکی افسردگی

 .بر روی لینک های قرمز کلیک نمایید اعصاب و روان

 

 

 

 نحوه تكمیل فرم درخواست معاف از پوتین 

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

 .الف( این بخش توسط مراكز واكسیناسیون تكمیل می گردد

عالمت دار با دایره قرمز باید توسط مشمول به قسمت   

 .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  

 .قرمز مشخص شده است، توسط مشمول می بایست امضاء گردد

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

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

 .برگ فاقد امضاء و مهر پزشک فاقد اعتبار است
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 [caption/]فرم درخواست معاف از پوتین

 

 

 

در حین تحصیل معاف از پوتین  

به منظور دریافت معاف از پوتین، 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



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

بیماری های قابل بررسی   از جمله نوع معافیت آن تأثیر ندارد. سربازی معاف از پوتین

است معافیت پزشکی در حین تحصیل  . 

بنابراین چنانچه دارای شرایط الزم باشید، می توانید برای دریافت معاف از پوتین اقدام  

ربازی نداردنمایید، زیرا مقطع تحصیلی تأثیری در شرایط معافیت س . 

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

طه، به تحصیل اشتغال داشته و از معافیت تحصیلی استفاده  قانون و آیین نامه اجرایی مربو 

 .می نمایند، پس از فراغت از تحصیل یا ترک تحصیل یا اخراج به عمل خواهد آمد

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

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

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

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

 .معاف از پوتین و دارا بودن دیگر شرایط، می توانید از معافیت تحصیلی استفاده کنید

 

 خالصه مطالب 

در این مقاله سعی بر آن شده است تا معاف از پوتین چیست؟ + بیماری ها و شرایط معاف  

م. چنانچه پس از خواندن این  از پوتین را برای شما عزیزان به صورت کامل شرح دهی 

مقاله، مجددا سوال یا ابهامی در خصوص معاف از پوتین چیست؟ + بیماری ها و شرایط  

معاف از پوتین برای شما عزیزان پیش آمد، می توانید پاسخ سواالت خود را از طریق  

 .مشاوره با کارشناسان مجرب ایران تحصیل دریافت نمایید

 

ین چیست؟ + بیماری ها و شرایط معاف از پوتین با مرکز  جهت اطالع از معاف از پوت

 .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 
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