
از جمله معافیت های پزشکی سربازی می باشد که به مبتالیان به این بیماری تعلق می گیرد، معافیت پزشکی یونیورسالیس 

این بیماری حاد ترین نوع بیماری های خانواده آلوپسی می باشد که بر خالف نوع های آلوپسی آره آتا و آلوپسی توتال که 

شوند موجب ریزش کلی مو در سطح بدن می شودمنجر به ریزش سکه ای و تکه ای مو می  . 

اختالل در عملکرد ایمنی بدن می تواند منجر به پدیداری بیماری آلوپسی یونیورسالیس شود، در طی ابتال به این بیماری 

 سیستم دفاعی فرد به شدید ترین شکل ممکن به فولیکول های مو فرد حمله ور خواهند شد و در پی این موضوع بعد از مدت

 .نه چندان بلندی فرد با ریزش بسیار شدید مو همراه خواهد بود

  

کاربران گرامی، در صورتی که قصد دریافت معافیت پزشکی یونیورسال را دارید و نیازمند راهنمای برای انجام این کار 

ایران تحصیل کنید و از مشورت متخصصین این مرکز  هستید می توانید اقدام به برقراری تماس با مرکز مشاوره تلفنی

 .بهره مند شوید

  

  

 شرایط دریافت معافیت پزشکی یونیورسالیس
معافیت پزشکی یونیورسالیس به مانند هر معافیت پزشکی دیگری بستگی به نوع و حد بیماری دارد، بسته به میزان بیماری 

دسته تقسیم کرده است که این چهار دسته به شرح زیر می باشد ۴سازمان نظام وظیفه افراد را به  : 

افرادی که سالمت روانی و جسمی کاملی دارند و بدون هیچگونه مشکلی می توانند اقدام به طی کردن خدمت  

 .سربازی خود نمایند
ریافت طول دوره افرادی که در طول خدمت با بیماری مواجه می شوند که درمان آن زمان بر می باشد و نیاز به د 

 .درمان دارند، این افراد برای دریافت بیماری خود معافیت موقت دریافت می کنند
 .افرادی که به دلیل بیماری توانایی انجام خدمات سنگین را ندارند و معافیت از رزم و خدمات سنگین می گیرند 

دائمی می گیرند اشخاصی که به طور کامل نمی توانند در خدمت سربازی شرکت کنند و معافیت  . 

  

/


 

  

 انواع معافیت پزشکی یونبیورسالیس
کسانی که به بیماری یونیورسالیس مبتال هستند بسته به نوع و میزان بیماری خود از دو نوع معافیت از رزم و معافیت دائمی 

نظام وظیفه قرار می گیرد بهره مند می شوند، این نوع از بیماری که در دسته بیماری های پوستی آیین نامه معافیت سازمان 

 .بسته شرایط مختلفی در دو نوع دائمی و موقت به مبتالیان به این بیماری اعطا می شود

 :شرایط دریافت معافیت دائمی و معافیت از رزم به دلیل ابتال به بیماری یونیورسالیس به شرح زیر می باشد

دسته بیماری در آیین 

امکان اقدام در زمان  نوع معافیت شرایط بیماری نامه معافیت نظام وظیفه

 تحصیل فرد
بیماری های پوست و 

دارندگان مدرک کمتر  آلوپسی یونیورسال بافت های زیرپوستی

 وجود ندارد معافیت دائمی از کارشناسی

بیماری های ئوست و 

دارندگان مدرک بیشتر  آلوپسی یونیورسال بافت های زیرپوستی

 وجود ندارد معافیت از رزم از کارشناسی

  

  

 .با ما در ایران تحصیل همراه باشید برای کسب اطالع از نحوه دریافت اپالی حین سربازی

https://irantahsil.org/%d8%a7%d9%be%d9%84%d8%a7%db%8c-%d8%ad%db%8c%d9%86-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c/


  

 معافیت پزشکی دائم یونیورسالیس
نوع اول معافیتی که به بیماران مبتال به یونیورسالیس اعطا می شود معافیت دائمی می باشد، در اصل به این دلیل که فعالیت 

های جسمی دوره سربازی می تواند موجب تحریک بیشتر و فعالیت بیشتر سیستم ایمنی فرد مبتال به بیماری شود و درمان 

ای روتینی می باشد که در خدمت سربازی مقدور نیست تمامی مبتالیان به این بیماری این بیماری هم نیازمند انجام فعالیت ه

معافیت دائمی می توانند دریافت کنند، اما این مسئله که از نوع دائمی یا معافیت از رزم بهره مند شوند بستگی به زمان 

 .مراجعه آن ها به سازمان نظام وظیفه دارد

زمان نظام وظیفه عمومی افرادی که بعد از طی کردن دوره کارشناسی اقدام به دریافت چرا که طبق قانون آیین نامه سا

 .معافیت می کنند از معافیت دائمی بهره مند نخواهند بود و معافیت از خدمات رزمی و سنگین به آن ها تعلق می گیرد

  

 

  

 منظور از معافیت رزمی یونیورسال چیست؟
که فرد مبتال به حد زیادی از بیماری نباشد شخص مشمول را معاف از خدمات رزمی  معافیت های پزشکی اغلب در زمانی

خواهد کرد، فرد در این درجه از بیماری توانایی فعالیت های سنگینی مانند فعالیت بدنی، رژه های گروهی و بسیاری از 

کردن فرد از این خدمات که به اختصار به موارد دیگر را نخواهد داشت که سازمان نظام وظیفه در این مواقع اقدام به معاف 

  .آن ها خدمات رزمی می گویند خواهد کرد



توجه داشته باشید که در بیماری آلوپسی یونیورسال سیستم ایمنی بدن فرد فعالیت مشخص و درستی نخواهد داشت و از همین 

سربازی نخواهند بود و معموال مبتالیان به رو افراد مبتال به این نوع از بیماری به طور کلی واجد شرایط شرکت در خدمت 

این بیماری به طور کلی معاف خواهند بود و معافیت از رزم به دلیل بیماری یونیورسالیس صرفا مختص به افرادی می باشد 

 .که دارای مدرک کارشناسی ارشد و یا باالتر می باشند

  

 .با ما در ایران تحصیل همراه باشید معافیت سربازی پای پرانتزی و ضربدری برای کسب اطالع از

  

 مراحل دریافت معافیت سربازی یونیورسالیس
ها و فرایند طوالنی دریافت معافیت منجر به این شده تا کسانی که قصد معاف شدن به دالیل پزشکی را دارند ندانند  پیچیدگی

که چه مراحلی را باید طی کنند، از همین جهت هم در ادامه قصد داریم تا به بررسی مراحل دریافت معافیت سربازی 

 :یونیورسالیس بپردازیم

اقدام به دریافت آدرس پزشک های معاین نظام وظیفه کند 10مراجعه به دفاتر پلیس +در مرحله اول فرد باید با   . 
 .بعد از مراجعه نزد پزشک های معاین فرد باید برای بیماری خود از دکتر معتمد تاییدیه بگیرد 

ییدیه پزشک مراجعه کند و با ارائه مدارک خود تا 10بعد از طی کردن این مرحله فرد باید مجددا به دفاتر پلیس + 

 .فرم معافیت پزشکی را دریافت کرده و اقدام به ارسال آن ها به نظام وظیفه نماید
بعد از گذشت مدتی مشخص فرد به یکی از بیمارستان های تحت نظر نظام وظیفه فراخوانی می شود تا شواری  

 .پزشکی بیمارستان هم بیماری او را مورد بررسی قرار دهند
مراحل فرد به کمیسیون پزشکی سازمان نظام وظیفه فراخوانده می شود تصمیم نهایی در بد از طی شدن همه این  

  .مورد معافیت سربازی او گرفته شود

  

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%a7%db%8c-%d9%be%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b2%db%8c/


 

  

 مدارک مورد نیاز برای معافیت پزشکی آلوپسی یونیورسالیس

دریافت هر کدام از معافیت های پزشکی خود نیازمند تشکیل پرونده و ارائه برخی از مدارک به سازمان نظام وظیفه می 

معافیت پزشکیباشد، مدارکی که برای  باید به سازمان نظام وظیفه ارائه داده شود از دو بخش مدارک  یونیورسالیس 

خواهیم پرداخت پزشکی و شناسایی تشکیل شده است که در ادامه به آن : 

 .تکمیل برگه وضعیت مشمولیت فرد و اعطای آن به نظام وظیفه 
 ارائه برگه های واکسیناسیون 

 اصل و کپی شناسنامه فرد 
 اصل و کپی کارت ملی فرد 

رنگی ۴*۳یک قطعه عکس    
 عکس و کپی تمامی صفحات شناسنامه 

فراغت از آن  اصل و تصویر آخرین مدرک تحصیلی یا گواهی   
۱ساب سپه و درج شماره حساب در برگه شماره افتتاح ح   

 تاییدیه پزشک معاین اولیه 
 تاییدیه شواری پزشکی بیمارستان 

  

 .با ما در ایران تحصیل همراه باشید خرید خدمت سربازی برای کسب اطالع از

  

https://irantahsil.org/%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c/


 تایید بیماری یونیورسالیس برای معافیت سربازی

معافیت سربازی برای بیماران پزشکی صرفا به افرادی اعطا می شود که بیماری آن ها در مراجع الزم مورد تایید واقع 

مرجعی که در ادامه به  ۳شود، افرادی که قصد دریافت هر نوع از معافیت های پزشکی خدمت سربازی را دارند باید در 

 :بررسی آن خواهیم پرداخت تاییدیه بیماری بگیرند

 .ابتدا باید بیماری فرد توسط پزشک های معاین اولیه مورد تایید واقع شود 
در مرحله دوم در زمان مراجعه به بیمارستان تحت نظر نظام وظیفه شورای پزشکی بیمارستان باید اقدام به تایید  

 .بیماری فرد نماید
بوددر آخر کمیسیون پزشکی نظام وظیفه مرجعی برای تایید بیماری فرد خواهد   . 

  

 

  

 اعتراض به رای نظام وظیفه برای معافیت پزشکی یونیورسالیس

در بسیاری از موارد افراد بعد از طی کردن مراحل دریافت معافیت پزشکی نسبت به رایی که نظام وظیفه برای آن ها 

می توانند در چهار مرحله صادر می کند معترض هستند، این افراد برای ثبت اعتراض خود به نظام وظیفه و بازبینی پرونده 

 .اعتراض خود را ثبت کنند تا دریافت یا عدم دریافت معافیت آن ها به صورت مجدد بررسی شود

 .در مرحله اول فرد باید به کمیسیون نظام وظیفه شهرستانی که در آن زندگی می کند مراجعه نماید .1
می تواند با مراجعه به کمیسیون استان در  در صورتی که اعتراض فرد در کمیسیون شهرستان پذیرفته نباشد فرد .2

 .آن جا اقدام به اعتراض نماید



 .مرتبه باالتر از کمیسیون استان کمیسون اصلی سازمان نظام وظیفه می باشد .3
 .باالترین مرتبه ای که فرد می تواند برای بازبینی پرونده به آن مراجعه نماید شورای عالی می باشد .4

  

  

ربازی آلوپسی یونیورسالیسهزینه دریافت معافیت س  

برای دریافت معافیت های پزشکی تاییدیه پزشکان معتمد نظام وظیفه الزم است، در اولین بار مراجعه فرد به پزشکان 

معاینه نیازی به پرداخت هیچگونه هزینه ای نمی باشد، اما در صورتی که فرد از رای صادر شده رضایت نداشته باشد و 

برای بازبینی پرونده خود کند باید برای بررسی و آزمایشات پزشکی هزینه های مشخصی را پرداخت اقدام به ثبت اعتراض 

 :کند، هزینه هایی که فرد برای بازبینی پرونده خود باید طی کند به شرح زیر می باشد

  

 مبلغ الزم پرداختی نوع معاینه
معاینات تخصصی اولیه فرد متقاضی به دریافت معافیت 

آلوپسی یونیورسال )برای بار اول(سربازی   ۱۳۰/۰۰۰  تومان 

معاینات تخصصی اولیه فرد متقاضی به دریافت معافیت 

۱۹۵/۰۰۰ سربازی آلوپسی یونیورسال )برای بار دوم(  تومان 

  

 خالصه مطلب

ایمنی فرد به از جمله معافیت های هورمونی است که به علت تحت تاثیر قرار گرفتن سبیستم معافیت پزشکی یونیورسالیس 

مبتالیان اعطا می شود، معافیت های سربازی بیماری یونیورسال در دو دسته معافیت دائم و معافیت از رزم به واجدین 

 .شرایط اعطا می شود

آلوپسی یونیورسال حاد ترین بیماری خانواده آلوپسی می باشد و اغلب افراد مبتال به آن از معافیت دائمی بهره مند خواهند 

صرفا کسانی که بعد از طی کردن مراحل تحصیلی در مدارج باالتر از کارشناسی اقدام به اخذ معافیت می کنند از  بود و

 .معافیت خدمات رزمی بهره مند خواهند بود
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