
تفاوت معافیت دائم و موقت را در انواع مختلف معافیت های پزشکی که به متقاضیان اعطا می شود به طور دقیق می توان 

دریافت کرد، اصلی ترین تفاوتی که این دو نوع معافیت دارد در مدت و نوع اعطای آن به متقاضی می باشد که در طی یکی 

سربازی معاف می گردد اما در نوع دیگر فرد بعد از طی شدن فرایند درمان از آن ها فرد به طور دائمی از خدمت مقدس 

 .باید اقدام به پست کردن دفترچه خود برای اعزام به سربازی نماید

در تمامی معافیت های پزشکی پزشکین معتمد سازمان نظام وظیفه در مورد چگونگی معافیت فرد تصمیم گیرنده هستند و 

و نوع بیماری فرد اقدام به اعطای یکی از سه معافیت دائمی، موقت و معاف از رزم می کنند که بسته به میزان حاد بودن 

 .هر یک از این معافیت ها با دیگری متفاوت می باشند

  

کاربران گرامی، برای راهنمایی در زمان دریافت معافیت موقتی و یا دائمی می توانید با شماره مرکز مشاوره ای ایران 

 .تماس حاصل فرمایید تحصیل

  

  

 بررسی تفاوت معافیت دائم و موقت
معافیت های دائمی و موقت تحت شرایط خاص و متفاوتی به متقاضیان اعطا می شود و هر کدام از آن ها دارای ضوابط و 

 :شرایط به خصوصی می باشند که در ادامه به بررسی آن ها خواهیم پرداخت

کلی فرد را بی نیاز از رفتن به خدمت سربازی خواهد کرد این در صورتی است که معافیت  معافیت دائم به طور 

موقت صرفا تا زمان درمان فرد اعتبار دارد و زمانی که بیماری فرد درمان شد شخص باید برای اعزام به 

 .سربازی اقدام نماید
معافیت دائمی ممکن است به دالیل بسیار تفاوت دیگری که در میان این دو نوع سربازی وجود دارد این است که  

متفاوتی به افراد تعلق بگیرد اما معافیت سربازی موقتی اغلب برای موارد مربوط به بیماری های پزشکی کاربرد 

 .دارد

  

/
/


 

  

 معافیت موقت سربازی به چه معنا می باشد؟

اعزام به سربازی ندانرد اما در حال حاضر معافیت موقت سربازی به کسانی تعلق می گیرد که به طور کلی مشکلی برای 

به دلیل ابتال به بیماری هایی مشخص نمی توانند به خدمت سربازی اعزام گردند و نیازمند دریافت یک دوره جهت درمان 

د بیماری خود هستند، سازمان نظام وظیفه یک دوره موقتی معافیت به این افراد می دهد تا آن ها اقدام به درمان بیماری خو

 .کنند و بعد از درمان به طور مجدد اقدام به پست کردن دفترچه خود نمایند

افراد برای بهره مندی از این نوع معافیت باید به یکی از بیماری های قابل درمانی که در آیین نامه معافیت نظام وظیفه ذکر 

ربازی نمایندشده است مبتال باشند تا بتوانند بعد از درمان آن اقدام به حضور در خدمت س . 

  

  

 .با ما در این مقاله همراه باشید معافیت سربازی دررفتگی مفاصل کاربران گرامی، برای کسب اطالع از شرایط

  

  

 مدت معافیت موقت سربازی چقدر می باشد؟

ماهه می باشد که برای  ۶مدت معافیت موقت سربازی به موارد مختلف و متعددی بستگی دارد اما نوع اول معافیت موقیت 

ماهه یا باید گواهی ای مبنی بر عدم درمان به سازمان  ۶بیماری های مشخصی در نظر گرفته شده است و فرد بعد از دوره 

 .نظام وظیفه ارائه دهد و یا به خدمت مقدس سربازی اعزام شود
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نوع دیگری از معافیت موقت سربازی هم وجود دارد که برای مواقع بسیار استثنایی در نظر گرفته شده است و بسته به 

ماه خواهد داشت ۶پزشکی مدتی بیش از میزان مشکل فرد و صالح دید مسپولین کمیسیون  . 

  

 تفاوت نحوه خروج از کشور با معافیت موقتی و دائمی
در برخی از مواقع افرادی که معافیت موقتی از سوی سازمان نظام وظیفه جمهوری اسالمی ایران دریافت کرده اند بنا به 

با استفاده از معافیت موقتی به راحتی و بدون هیچ هر دلیلی تصمیم می گیرند تا از کشور خارج شوند، اما این فکر که 

مشکلی می توان از کشور خارج شد مسئله ای نادرست می باشد و این نوع از معافیت به مانند معافیت دائمی شرایط مطلوبی 

 .را برای خروج از کشور افراد فراهم نخواهد کرد

از کشور خارج گردد باید میزان مشخصی از وثیقه را در شخصی که به هر دلیلی با معافیت موقتی قصد داشته باشید تا 

 .اختیار دولت به عنوان سند تعهد قرار دهد که مییزان این وثیقه های تعهدبسته به مدت و نوع سفر متغیر خواهد بود

ست که به نوعی شرایط خروج از کشور با معافیت موقت شبیه به خروج از کشور با معافیت تحصیلی می باشد، این در حالی

شرایط خروج از کشور با معافیت دائمی به کل متفاوت می باشد و فرد بدون هیچ مشکل و پرداخت هیچ هزینه ای می تواند 

 .اقدام به خروج از کشور نماید

  

  

 .با ما در ایران تحصیل همراه باشید برای کسب اطالع از نحوه دریافت معافیت معافیت پزشکی آپاندیس

  

  

 شرایط مورد نیاز برای دریافت معافیت سربازی موقتی
ه شخص دارای برخی ویژگی ها و هر کدام از معافیت های پزشکی و غیر پزشکی به شرطی به افراد اعطا می گردد ک

 :سربازی موقتی به شرح زیر می باشد شرایط مشخص باشد، شرایط مورد نیاز برای اخد معافیت پزشکی

سربازی را داشته باشدفرد مشمول در زمان اقدام برای دریافت معافیت موقتی نباید توانایی اعزام به   . 
 .بیماری فرد باید از دسته بیماری هایی باشد که بعد از درمان مستعد بازگشت نباشد 

 تایید بیماری فرد توسط پزشک معاین اولیه 
 نداشتن غیبت سربازی یا توجیه شدن غیبت 

عطا نخواهد شدفرایند درمان فرد باید زمانبر باشد در غیر این صورت معافیت موقتی برای درمان به او ا  . 
 .عالوه بر تمامی مواردی که ذکر شد بیماری فرد باید توسط شورای کمیسیون پزشکی مورد تایید واقع شود 
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 نحوه تبدیل معافیت موقتی به معافیت دائمی سربازی
دائمی هستند، اما آیا بسیاری از افرادی که از معافیت موقت بهره مند می شوند عالقه مند به تبدیل این نوع معافیت به نوع 

 بعد از دریافت معافیت موقت می توان آن را به معافیت دائمی تبدیل کرد؟

با توجه به اینکه معافیت موقت صرفا برای درمان بیماری به افراد تعلق می گیرد صرفا یک راه برای تبدیل این نوع از 

حالت قابل درمان خارج شده و به حالت غیر قابل درمان  معافیت به نوع دائمی وجود دارد و آن این است که بیماریی فرد از

تبدیل شود، در چنین شرایطی فرد با طی کردن مراجل اخذ معافیت می تواند جهت تبدیل معافیت سربازی موقتی به دائمی 

 .اقدام نماید

فه دارد، در صورتی که تبدیل این نوع از معافیت به نوع دائمی صرفا بستگی به نظر پزشکان معتمد به سازمان نظام وظی

 .این پزشکان تشخیص دهند که این نوع از بیماری توانایی خدمت را از فرد گرفته است و غیر قابل درمان می باشد

  

  

 .با ما در این مقاله همراه باشید شرایط اخذ معافیت موقت چیست؟ برای کسب اطالع از این موضوع که

  

  

 آیا معافیت موقتی جزو خدمت فرد محسوب می شود؟
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از پر تکرار ترین سواالتی که برای مشمولین سربازی مطرح می گردد این است که آیا معافیت موقتی جزو خدمت محسوب 

ماهه فرد کسر می گردد؟ در پاسخ به این پرسش باید بگوییم که بستگی به شرایط فرد مشمول به  ۲۴می شود و از خدمت 

شد و در زمان خدمت مشکلی جسمی برای او پیش بیاید که برای رفع سربازی دارد، در صورتی که که فرد غیبتی نداشته با

ماهه کسر  ۲۴آن نیازمند طول درمان باشد معافیت موقتی ای که به او اعطا می شود جزو خدمت محسوب شده و از مدت 

 .خواهد شد

شکستگی دست و یا پا مواجه اما در صورتی که فرد در هنگام فرار از خدمت یا هر اقدام اشتباه دیگری با مشکالتی مانند 

 .شود مدت طول درمان یا همان معافیت موقتی از خدمت او کاسته نمی شود

  

 

  

  معافیت دائم پزشکی با معافیت موقت پزشکی

دسته قرار می گیرند، که به هر کدام از این چهار دسته انواع  ۴از نظر سازمان نظام وظیفه افراد بر اساس سالمتی خود در 

ز معافیت های اعطا می شودمختلفی ا . 

 :دسته ذکر شده به شرح زیر می باشند ۴

 .دسته اول افرادی که مشکل روانی یا جسمی ندارند و می توانند در خدمت سربازی شرکت کنند 
دسته دوم افرادی که به دلیل بیماری های جسمی یا روحی به طوری کلی قادر به شرکت در خدمت سربازی  

 .نیستند
ادی که به دلیل بیماری معافیت از رزم و خدمات سنگین سربازی میگیرنددسته سوم افر  . 

و افرادی که به علت بیماری در حال حاضر قادر به خدمت در سربازی نیستند و از معافیت موقت برای درمان  

 .بیماری خود بهره مند می شوند

  



 خالصه مطلب

پزشکی هستند که به واجدین شرایط اعطا می شوند، در نوع موقتی معافیت دائمی و معافیت موقتی دو نوع از معافیت های 

فرد بعد از درمان بیماری خود باید اقدام به پست کردن دفترچه نماید اما در حالت معافیت دائمی فرد تا آخر عمر خود از 

 .خدمت سربازی معاف خواهد بود

وج از کشور، اعزام به سربازی، مدت سربازی و ... اصلی ترین تفاوت های معافیت دائمی و موقت در مواردی اعم از خر

 .می باشد، توجه داشته باشید هر چند ماهی که فرد از معافیت موقتی بهره مند گردد از مدت خدمت او کاسته خواهد شد
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