
معافیت از رزم یکی از انواع معافیت هایی می باشد که به مشمولین خدمت مقدس سربازی اعطا می شود، این نوع از 

خدمت در کنار ویژگی های مثبتی که برای مشمولین دارای ویژگی های منفی و معایب به خصوص خود را نیز دارد، 

فرایند استخدام فرد و موارد متعدد دیگری می شود، از همین معایب معاف از رزم شامل مواردی اعم از ایجاد دشواری در 

جهت دانستن بدی های معاف از رزم برای افرادی که واجد شرایط دریافت این نوع از کسری خدمت می باشند می تواند 

 .بسیار کاربردی باشد

د به دلیل نقص عضو و یا معافیت از خدمات رزمی معموال در شاخه معافیت های پزشکی کاربرد دارد و زمانی که فر

 .بیماری توانایی انجام خدمات سنگین و رزمی را نداشته باشد از این معافیت بهره مند خواهد شد

  

کاربران گرامی، در صورتی که شرایط دریافت معاف از رزم را دارید می توانید برای کسب مشورت در مورد بدی های و 

 .ایران تحصیل تماس حاصل فرمایید مزایای این نوع از معافیت با مرکز مشاوره تلفنی

  

 آیا معاف از رزم خوبه؟
مزیت معافیت از رزم برای تمامی مشموالنی که قصد دریافت معافیت پزشکی را دارند مشخص می باشد اما اینکه دریافت 

ه کمتر کسی به آن پرداخته استمعافیت از خدمات رزمی شما را به چه محدودیت هایی رو به رو می کند چیزیست ک . 

بزرگ ترین محدودیتی که برای افراد دارای معافیت از رزم ایجاد می گردد در فرایند استخدام آن ها به خصوص در اداره 

جات دولتی می باشد، برای مثال شخصی که از مشکالت استخوانی و استکلتی رنج می برد نمی تواند در سازمان های 

د و یا شخصی که به دلیل بیماری های اعصاب و روان معافیت دریافت کرده است نمی تواند در اغلب نظامی استخدام گرد

 .اداره جات دولتی استخدام شود

در اصل می توان گفت که معایب معاف از رزم بستگی به علت آن دارد و دلیل دریافت این نوع از معافیت های می باشد که 

خصوصی را برای فرد ایجاد نماید می تواند محدودیت های مختلف و به . 

  

/


 

  

 معاف از رزم به چه افرادی تعلق می گیرد؟
 همانطور که گفته شد معافیت از رزم در اغلب مواقع به افرادی که دارای بیماری می باشند و برای دریافت معافیت پزشکی

ام می کنند اعطا می گردد؛ در زمان اعطای این نوع از معافیت ها افراد پزشکان به این نتیجه می رسند که گرچه فرد به اقد

 .طور کلی توانایی خدمت کردن را دارد اما انجام خدمات سنگین )مانند طی کردن دوره آموزشی( برای فرد مقدور نمی باشد

ضو آن ها اجازه خدمت کردن به طور کامل را به آن ها نمی دهد از خدمات به همین دلیل افرادی که بیماری یا نقص ع

 .رزمی و سنگین معاف خواهند بود و صرفا در مواردی راحت تر به خدمت گرفته می شوند

  

 .با ما در ایران تحصیل همراه باشید معافیت پزشکی سینه فرورفته برای کسب اطالع از شرایط و نحوه دریافت

  

 شرایط دریافت معافیت از رزم سربازی
همانطور که تا به اینجا ذکر شد معافیت از رزم طی شرایطی خاص و به خصوص به افراد اعطا می شود، طبق قانون آیین 

دسته تقسیم می شوند که  ۴نامه معافیت پزشکی سازمان نظام وظیفه افراد از نظر سالمختی برای انجام خدمت سربازی به 

دسته به شرح زیر می باشد ۴این  . 

لحاظ رحی و جسمی مشکلی ندارند و می توانند به صورت کامل در خدمت سربازی شرکت کنندافرادی که از  .1 . 
افرادی که به دلیل نقص عضو و یا بیماری های صعب العالج توانایی شرکت در خدمت مقدس سربازی را به طور  .2

 .کلی ندارند
خدمت تا مدتی توانایی خدمت را  کسانی که به دلیل ایجاد بیماری )برای مثال شکستگی های استخوانی( در طول .3

 .ندارند و از معافیت موقتی بهره مند می شوند
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 .اشخاصی که به دلیل بیماری یا نقص عضو صرفا توانایی شرکت در خدمات سنگین و رزمی سربازی را ندارند .4

دعالوه بر این بیماری هایی که منجر به دریافت معافیت از رزم سربازی می شوند به شرح زیر می باش : 

 بیماری های عمومی: مانند چاقی های مفرط و یا الغزی 
 ... بیماری های پوستی: مانند سوختگی، اگزما و 

 مشکالت قلبی: مانند ناراحتی های قلبی و مشکالت مادرزادی مربوط به آن 
 بیماری های گوش و حلق و بینی: مانند مشکالت کم شنوایی گوش 

  

 

  

 معایب معاف از رزم چیست؟
زیادی از افردی که برای معافیت پزشکی اقدام می کنند و در معرض دریافت معافیت از خدمات نظامی قرار می گیرند خیل 

  با این پرسش مواجه می شوند که اصال معاف از رزم خوبه؟

دمات در راستای پاسخ به این پرسش باید خدمت شما عزیزان عرض کنیم که معافیت از رزم گرچه منجر به از بین رفتن خ

سنگین و رزمی برای سربازان می شود اما محدودیت های به خصوصی هم در زمان دریافت این نوع از معافیت برای فرد 

 .وجود خواهد داشت

زمانی که صحبت از بدی های معاف از رزم می شود همواره یک موضوع در کنار موارد اجتماعی مطرح خواهد بود و آن 

به دلیل بیماری های پزشکی معافیت از رزم دریافت می کند برای استخدام مورد تایید استخدام فرد می باشد، شخصی که 

بسیاری از سازمان ها از جمله تمامی سازمان های و ارگان های نظامی نخواهد بود صرفا برای استخدام در شاخه های 

 .اداری شانس خواهد داشت



ماری های اعصاب و روان اسخدام در مراجع اداری هم برای فرد البته در برخی از انواع معافیت از خدمات رزمی مانند بی

 .امکان پذیر نخواهد بود و شخص صرفا در شاخه خصوصی می تواند اقدام به استخدام شدن نماید

افرادی که معافیت از خدمات رزمی ای به دالیلی به غیر از بیماری های اعصاب و روان دریافت کرده اند در صورتی که 

ها موجب ایجاد مشکل برای انجام خدمات اداری سنگین گردد هم در اولویت استخدام قرار نخواهند گرفتبیماری آن  . 

  

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

  

 مزایای سرباز معاف از رزم
تا به اینجا به بررسی بدی های معاف از رزم پرداختیم اما دریافت این نوع از معافیت برای واجدین شرایط مزایای به 

ای سنگین معاف خواهند بود که خصوصی نیز دارد، افرادی که معافیت از رزم دریافت می کنند از خدمت کردن در بخش ه

 .همین مسئله از حاد تر شدن بیماری آن ها جلوگیری می نماید

عالوه بر این زمانی که فرد از خدمات رزمی معاف می شود ناخواسته از طول مدت سربازی او کاسته خواهد شد، اصلی 

صورت معافیت از رزم فرد نیازی به  ماهه سربازی دوره آموزشی می باشد که در ۲۴ترین مدت و سخت ترین دوره مدت 

  .طی کردن این دوره ندارد

  

 

  

 چگونگی استخدام افراد دارای معافیت از رزم سربازی
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گرچه استخدام در اداره جات دولتی یکی از بدی های معافیت از رزم می باشد اما این به معنای آن نیست که استخدام برای 

مند هستند نمی توانند در جایی استخدام شوندافرادی که از این نوع معافیت بهره  . 

توجه داشته باشید که بیماری ای که منجر به دریافت معافیت از رزم شما می شود در زمان استخدام شما حائز اهمیت می 

باشد، اگر قصد استخدام در نهاد های نظامی را نداشته باشید برای استخدام در اداره های دولتی دیگر )در صورتی که 

  .بیماری یا نقص عضو شما برای اداره یا شرکت مورد نظر حائز اهمیت نباشد( می توانید اقدام کنید

تنها نوع معافیت از رزمی که محدودیت استخدام آن شامل تمامی شرکت ها و نهاد های دولتی )و بعضا غیر دولتی( می باشد 

 .معافیت از رزم به علت بیماری های اعصاب و روان می باشد

  

 .با ما همراه باشید معافیت سربازی فشار خون برای کسب اطالع از نحوه و شرایط

  

فیت از رزم وجود دارد؟آیا امکان باطل کردن معا  

بعد از دریافت معافیت از رزم سربازی افراد وقتی که متوجه می شوند که نمی توانند در برخی از مراجع استخدام شوند به 

دنبال بررسی راه های لغو این نوع از معافیت خواهند بود، البته که ابطال کارت معافیت از رزم دشواری های زیادی دارد 

مواقع امکان پذیر می باشد اما در برخی از . 

فرد برای ابطال کارت معافیت از رزم خود ابتدا باید بیماری خود را به طور کامل درمان کند و از عدم بازگشت بیماری 

خود اطمینان حاصل نماید، بعد از آن فرد می تواند با مراجعه به کمیسیون پزشکی سازمان نظام وظیفه اقدام به باطل کردن 

کند )توجه داشته باشید که ابطال کارت معافیت از رزم بستگی به نظر پزشکان معتمد سازمان نظام وظیفه  معافیت خود

 صورت خواهد گرفت(

موردی که در زمان ابطال معافیت از رزم باید به آن توجه ویژه ای داشته باشید این است که بعد از انجام این کار مجددا 

ورد بررسی قرار گیرد و در برخی مواقع ممکن است تا شما مجبور به طب کردن برخی فرایند اعزام به سربازی شما باید م

 .از بخش های خدمت سربازی خود به عنوان جایگزین هم باشید

  

 مشاوره تلفنی برای دریافت معافیت از رزم سربازی

می باشد، اگر فرد قبل از اینکه یکی از مواردی که اغلب افراد آن را مورد بررسی قرار نمی دهند بدی های معاف از رزم 

اقدام به دریافت معافیت پزشکی یا معافیت از رزم کند با تمامی محدودیت های این نوع از بیماری آشنا باشد بهتر می تواند 

 .برای آینده خود تصمیم گیری کند

داشته باشید با مرکز  به شما توصیه می کنیم برای اینکه با یک متخصص در مورد نحوه و شرایط معافیت خود مشاوره

 .مشاوره ای ایران تحصیل تماس حاصل فرمایید و اقدام به بررسی شرایط و محدودیت ها خود برای این نوع از معافیت کنید

  

 خالصه مطلب

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/


معایب معاف از رزم عمدتا در زمان استخدام فرد نمایان می گردد و به نوعی می توان اصلی ترین محدودیت برای شخصی 

ت از رزم دارد را همین مورد دانست، البته توجه داشته باشید اعمال این محدودیت ها بستگی به مرجعی که قصد که معافی

 .استخدام در آن را دارید و نوع بیماری و محدودیت شما دارد

خص نهاد های انتظامی و نظامی تنها مراجعی هستند که در صورت داشتن هر نوع از معافیت از رزم اقدام به پذیرش ش

نمی کنند، در ضمن اگر شخص معافیت از رزم به دلیل بیماری های اعصاب و روان داشته باشد در هیچ کدام از اداره های 

 .و شرکت های دولتی نمی تواند استخدام شود

ایی اما در باقی نوع های معافیت از رزم علت اخذ این نوع از معافیت برای فرد اهمیت چندانی ندارد و در صورتی که توان

 .انجام مسئولیت هایی که به او اعطا می شود را داشته باشد می تواند در هر کدام از اداره های دولتی استخدام گردد
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