
معافیت پارگی رباط صلیبی نیز از جمله مشکالتی است که افراد می توانند به واسطه آن کارت معافیت پزشکی دریافت  

نمایند. از آنجایی که این بیماری شرایط معافیت متفاوتی دارد، الزم است در مورد آن اطالعات کافی را بدست آورید. به 

مطلب قصد داریم داریم به بررسی شرایط دریافت این معافیت و همچنین  دلیل اهمیت این موضوع ما در ادامه این 

 .جزییات معافیت سربازی جراحی زانو بپردازیم، در ادامه همراه ما باشید

معافیت پارگی رباط صلیبی یکی از مواردی است که شاید بسیاری از داوطلبان در مورد آن اطالعات کافی را نداشته  

 .ری است که در مورد آن و شرایط دریافت معافیت این بیماری اطالعات الزم را بدست آوریدباشند. به همین دلیل ضرو

  

  

از سراسر کشور از   معافیت سربازی جراحی زانوبرای کسب اطالعات بیشتر در رابطه با

 .ماییدتماس حاصل فر ایران تحصیلطریق تلفن ثابت با مرکز مشاوره 

 (تماس از استان تهران) 9099072952 تماس از سراسر کشور و 9099072952

 شب حتی ایام تعطیل  1صبح الی  8پاسخگویی از  از طریق تلفن ثابت بدون گرفتن کد تماس

  

  

 معافیت پارگی رباط صلیبی چیست؟ 

بیشتر از مردان دیده می شود. دلیل این معافیت پارگی رباط صلیبی مربوط به مفصل زانو بوده و اصوالً در زنان 

 .موضوع نیز پهن تر بودن استخوان لگن خانم ها و افزایش زاویه بین استخوان ران و استخوان ساق پا می باشد

 .برای جلوگیری از این مشکل خانم ها می توانند به انجام ورزش هایی مانند تعادل یک پا و دیگر موارد بپردازند

ری که می توان برای جلوگیری از آسیب در خانم ها موثر باشد، افزایش قدرت عضالت چهارسر از جمله موارد دیگ 

 .ران، به ویژه عضله سمت داخل به نام ماهیچه پهن درونی است

  

  

 آیا پارگی رباط صلیبی معافیت دارد و قوانین آن چیست ؟

 :بله این مشکل معافیت دارد و شرایط آن نیز به شرح زیر است

صورتی که پارگی شدید و کامل رباط های جانبی و نیز رباط های متقاطع زانوی یک پا اتفاق افتاده باشد و باعث  در 

 :ناپایداری مفصل زانو گردد، حالت های زیر برای مشمول تصویب خواهد شد

 .داده می شود معافیت دائم در مواردی که بیشتر از دو رباط دچار پارگی شده باشند، 

 .، مشمول می تواند معافیت دائم دریافت کند PCL و ACL پارگی رباط همچنین برای

https://irantahsil.org/


، یکی از رباط های جانبی نیز پاره شده باشد، معافیت دائم   PCL و ACL در مواردی که عالوه بر پارگی رباط های

 .خواهد بود

 .ئم بگیرداتفاق افتاده باشد مشمول می تواند معافیت دا PCL یا ACL در مواردی که پارگي دو طرفه

در مواردی که افراد پارگی های دو رباط و بیشتر را داشته اند و جراحی شده اند، اما با اختالل عملکردی مواجه هستند 

 .هم معافیت دائم می گیرند

در مواردی که افراد پارگی های دو رباط و بیشتر را داشته اند و جراحی شده اند، اما اختالل عملکردی در آن ها  

 .می گیرندمعاف از رزم ی شود، مشاهده نم

 .در مواردی که پارگی منیسک و یک رباط اتفاق افتاده باشد، معافیت از رزم داده می شود

  

  

 قوانین مرتبط با معاینات پزشکی پیش از معافیتدیگر 

قانون معافیت پارگی رباط صلیبی آمده است که در تمامی مواردی که پارگی رباط اتفاق افتاده   27در توضیحات بند 

، پارگی به همراه ناپایداری مفصلی نظام وظیفهبه تنهایی کافی نیست و بایستی در معاینات بالینی   MRIاست، مدرک

 .احراز شود

 :این قانون، تبصره ای را نیز دارا می باشد که شامل شرایط زیر خواهد بود 3همچنین بند 

 .معافیت از رزم به افرادی داده می شود که مدرک کارشناسی و یا باالتر با مشکل پارگی رباط صلیبی دارند

چنین آمده است که منظور از اختالل عملکردی در مشمول، اختالل ناپایداری مفصل  5همچنین در توضیح بند شماره 

 .در این افراد مثبت باشد pivot واضح بوده والزم است تست

 .رگی تنها یک رباط، باعث معافیت از خدمات رزمی خواهد شدپا

 .تحت شرایط خاصی، امکان لغو معافیت از رزم وجود خواهد داشت

  

  

 مدارک الزم برای دریافت معافیت پزشکی پارگی رباط صلیبی 

 :مدارک معافیت پارگی رباط صلیبی شامل موارد زیر می شود

 .واکسیناسیون تکمیل شده را به همراه برگه وضعیت مشموالن تکمیل شده ارائه دهیمدر ابتدا نیاز است برگه 

 .همچنین،برگه معاینه اولیه تکمیل شده را نیز باید به همراه اصل و کپی تمام صفحات شناسنامه ارائه داده باشید

 .مورد نیاز است اصل و کپی آخرین مدرک تحصیلی یا گواهی فراغت از تحصیل نیز  اصل و کپی کارت ملی و

 .یک قطعه عکس رنگی سه در چهار به همراه افتتاح حساب عابر بانک سپه را نیز نباید فراموش کنید
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 شرایط دریافت معافیت پارگی رباط صلیبی چیست؟ 

 .به صورت کلی برای دریافت معافیت پزشکی در تمام بیماری ها شرایط یکسانی وجود دارد

رگی رباط صلیبی این نکته بسیار حائز اهمیت است که با توجه شدت و نوع بیماری ممکن در دریافت معافیت پزشکی پا

است معافیتی که به مشمول تعلق می گیرد انواع مختلفی داشته باشد. با توجه به نوع و میزان شدت بیماری، ممکن است  

ظیفه مشموالن خدمت وظیفه عمومی را سطح توانایی فرد برای انجام کارها متفاوت باشد. به همین دلیل سازمان نظام و

 :از نظر وضع مزاجی و استعداد جسمی و روانی به چهار دسته زیر تقسیم کرده است

 .کسانی که از نظر جسمی و روانی سالم و قادر به انجام خدمت هستند

نجام خدمت در امور کسانی که به علت نقص عضو و یا ابتال به بیماری از سالمتی کامل برخوردار نبوده اما قادر به ا

 .غیر رزمی می باشند

 .کسانی که به علت عدم رشد یا ابتال به بیماری موقتاً قادر به انجام خدمت دوره ضرورت نیستند

مشموالنی که به علت نقص عضو یا ابتال به بیماری جسمی و یا روانی به طور دائم قادر به انجام خدمت دوره ضرورت 

 .نیستند

 .توانید شرایط دریافت معافیت پارگی رباط صلیبی را به صورت کامل مالحظه کنیددر ادامه می 
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 تمام موارد پارگی رباط هادر  –در مواردی که چند رباط )بیش از دو رباط( پاره شده باشد 

MRI   به تنهایی مالک نبوده و می بایست پارگی همراه با ناپایداری مفصلی در معاینه بالینی

 احراز شود. برای دارندگان مدارک کارشناسی و باالتر 

معاف از 

خدمات 

 رزمی

 خیر
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رباطهای جانبی و متقاطع زانوی یک پا که باعث ناپایداری مفصل گردد پارگی شدید و کامل 

به تنهایی مالک   MRI در تمام موارد پارگی رباط ها – PCL و ACL در موارد پارگی رباط

نبوده و می بایست پارگی همراه با ناپایداری مفصلی در معاینه بالینی احراز شود. برای  

 دارندگان مدارک کارشناسی و باالتر 

معاف از 

خدمات 

 رزمی

 خیر

بیماری های  

استخوان 

 )اسکلت( 

پارگی 

رباط 

 صلیبی

پارگی شدید و کامل رباطهای جانبی و متقاطع زانوی یک پا که باعث ناپایداری مفصل گردد 

در تمام موارد پارگی   –بهمراه یکی از رباطهای جانبی  PCL یا ACL در موارد پارگی رباط

نبوده و می بایست پارگی همراه با ناپایداری مفصلی در معاینه    به تنهایی مالک MRI رباط ها

 بالینی احراز شود. برای دارندگان مدارک کارشناسی و باالتر
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 خیر معاف دائم دوطرفه PCL یا ACL پارگی
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رباط 

 صلیبی
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 )اسکلت( 
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معاف از 

خدمات 

 رزمی

 خیر

  

  

 منظور از معافیت پارگی رباط صلیبی به صورت دائم چیست؟

معافیت دائم مشکالت افراد به حدی جدی است که آن ها را از حضور در دوره معاف خواهد کرد. این افراد هم از  در 

دوره آموزشی رزمی و هم از دوره خدمت سربازی معاف خواهند شد. افرادی به عنوان سرباز معاف دائم شناخته می  

الزم برای انجام کارهای معمول در دوره خدمت را   شوند که دارای بیماری روانی و جسمی هستند و همچنین توانایی 

 .ندارند

  

  

 .کلیک کنید معافیت پوکی استخوانبرای اطالعات بیشتر از 

  

  

 منظور از معافیت پارگی رباط صلیبی به صورت معاف از رزم چیست؟

در حالت معاف از رزم، افراد نسبت به معافیت دائم توانایی بیشتری نسبت به انجام کارها خواهند داشت. اما این افراد از  

ی شود. از جمله این  انجام کارهای سنگین معاف خواهند بود و در یک سری فعالیت های خاص از آن ها استفاده نم

فعالیت ها می توان به امور سنگین رزمی،رژه های گروهی، اردوهای دوره ای مختلف، حمل اسلحه، دوره های  

 .نگهبانی و … اشاره کرد
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 برای دریافت معافیت پارگی رباط صلیبی از کجا شروع کنیم؟

این معافیت نیاز است از کلیه بیماری های اعالم این معافیت در گروه معافیت سربازی جراحی زانو است. برای دریافت 

شده از سوی نظام وظیفه که به معافیت ختم می شوند، اطالعات کافی را بدست آورید. با این کار اگر نتوانید در مورد  

 .بیماری مد نظرتان، معافیت بگیرید می توانید برای بیماری دیگری نیز اقدام کرده باشید

  

  

 

  

  

 دریافت معافیت پارگی رباط صلیبی مراحل 

 .در این قسمت همراه ما باشید تا مراحل دریافت معافیت پارگی رباط صلیبی را بررسی کنیم

برای دریافت این معافیت نیاز است ابتدا دفترچه راهنمای خدمت وظیفه عمومی را از دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی  

مدارک را ارائه دهید. قبل از اینکه به پزشکان تعیین شده برای معاینه اولیه دریافت کرده و سپس  10را از پلیس +

مراجعه نمایید، الزم است برگه خود اظهاری را کامل تکمیل کرده و تمامی اطالعات مربوط به بیماری خود را وارد 

هرگونه مشکل مسئولیت با خود کنید. زیرا اگر این مرحله به درستی انجام نشده و اطالعات را وارد نکنید، پس از بروز 

شما خواهد بود. در مرحله بعدی باید به یکی از پزشکان اولیه مراجعه کرده و برگه معاینه خود را ارائه دهید. در این  

 .ثبت شده و سپس می توانید آن را به شورای پزشکی ارائه کنید 10مرحله درخواست شما توسط پلیس +
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پست به آدرس شما ارسال می گردد. ذکر این نکته ضروری است که مشموالنی که  برگ معرفی به بیمارستان از طریق 

 .دارای نقص عضو یا بیماریهای قابل مشاهده می باشند نیازی به مراجعه به بیمارستان نخواهند داشت

 .بعد باید برای انجام معاینات تخصصی به بیمارستان مراجعه نمایید

حوزه رسیدگی کننده ارسال شده و دعوتنامه نیز به آدرس شما جهت حضور در   نظریه تخصصی( بهجوابیه بیمارستان )

 .شورای پزشکی ارسال می شود

  

  

 .کلیک کنید معافیت سربازی پای پرانتزیبرای اطالعات بیشتر از 

  

  

 مراحل تایید بیماری جهت دریافت معافیت پزشکی پارگی رباط صلیبی چیست؟

پس از طی کردن کلیه مراحل فوق، نیاز است تا بیماری شما تایید شود. برای این مورد مراحل ذیل الزم است طی 

 :گردد

در مرحله اول نیاز است برای تایید بیماری پارگی رباط صلیبی توسط پزشک اولیه صبور باشید. درمرحله دوم تایید 

بیماری پارگی رباط صلیبی توسط شورای پزشکی بیمارستان انجام خواهد شد. سپس درمرحله سوم تایید بیماری پارگی 

د. در تمامی این مراحل باید شناسنامه و کارت ملی خود رباط صلیبی توسط شورای پزشکی وظیفه عمومی انجام می شو 

 .را همراه داشته باشید

  

  

 چگونه می توانیم به رأی صادر شده اعتراض کنیم؟ 

گاهی اوقات به هر دلیلی ممکن است در رای های صادر شده اشتباهاتی به وجود آمده باشد. در این قسمت همراه ما  

ها را بررسی کنیم. این رای مراتب مختلفی دارد که در سطح،شهرستان، اعتراض به  باشید تا نحوه اعتراض به این رای 

کمیسیون استان، اعتراض به کمیسیون سازمان و اعتراض به شورای عالی انجام می شود. اعتراض به شورای عالی  

 .آخرین شانس است که هر رایی در این مرحله صادر شود، الزم االجرا خواهد بود

  

  

 نده در کمیسیون شهرستان بررسی پرو

اولین مرحله از اعتراض در کمیسیون شهرستان مطرح خواهد شد. در این مرحله شما می توانید اعتراض خود را اعالم  

کرده و سپس شورای شهرستان که متشکل از سه نفر پزشک نیروهای مسلح است و رأی اکثریت آنان مالک عمل است، 

 .رددوباره وضعیت تان را بررسی خواهد 

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/


هزار تومان و برای نوبت   13معاینات تخصصی پزشکی از مشموالن متقاضی معافیت از دوره خدمت )برای بار اول( 

 .تومان است 19500های بعدی 

  

  

 

  

  

 بررسی پرونده در کمیسیون استان

افرادی که پرونده آن ها به  اگر در سطح شهرستان اعتراض شما به نتیجه نرسید می توانید برای سطح استانی اقدام کنید. 

نفر از  3سطح استان می رودف باید در مدت زمان یک ماه از تاریخ ابالغ، خود را معرفی نمایند. در این مرحله نیز 

 .پزشکان متخصص پرونده شما را بررسی خواهند کرد

  

  

 بررسی پرونده در شورای سازمان

شکی، با قانون و این آیین نامه و پیوست آن، که بنا به تشخیص  به منظور رسیدگی به موارد عدم تطابق رأی شورای پز

 .رئیس سازمان یا نماینده او تعیین می شود، سه نفر از پزشکان نیروهای مسلح دست به کار خواهند شد

  

https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/02/معافیت-پزشکی-رباط-صلیبی.jpg


  

 بررسی پرونده در شورای عالی

ین مرحله از ارائه اعتراض  در شورای عالی هر رایی که صادر شود، الزم االجرا خواهد بود و این مورد نیز آخر

 .است

  

  

 آیا در حین انجام خدمت سربازی معافیت از خدمت امکان پذیر است؟

بله گاهی ممکن است افراد در حین انجام خدمت، مبتال به بیماری خاصی شده و یا بیماری آن ها شدت یابد که در این 

 .ماه را داشته باشد 6این بیماری باید مدت معالجه حداقل موارد دریافت معافیت حین خدمت امکان پذیر خواهد بود. البته 

  

  

 مدارک مورد نیاز معافیت پزشکی سربازی 

توجه داشته باشید که برای دریافت معافیت پزشکی باید مدارکی را به همراه داشته باشید. به همراه داشتن این مدارک  

صورتی که هر یک از مدارک ماده نباشد روند  برای دریافت معافیت پزشکی پارگی رباط صلیبی الزامیست و در

گرفتن معافیت با تأخیر مواجه خواهد شد. پس حتماً هنگام اقدام، مدارک مورد نیاز معافیت پزشکی سربازی را چک 

 .کنید که موردی از قلم نیافتد و در هنگام ارائه مدارک با مشکل مواجه نشوید

  

  



 

  

  

  پزشکیمدارک مورد نیاز معافیت 

برای معافیت سربازی جراحی زانو و سایر بیماری ها را به صورت   در این قسمت همراه ما باشید تا مدارک مورد نیاز

 .کامل بررسی کنیم

تکمیل برگ معاینه اولیه مشموالن توسط پزشک معاین اولیه  ( به همراه ۱تکمیل برگ وضعیت مشموالن )برگه شماره

 .ت( مورد نیاز اس۲)برگه شماره

 .( به همراه اصل و تصویر کارت ملی مشمول نیز مورد نیاز است۵تکمیل برگ واکسیناسیون ) برگه شماره 

اصل و تصویر آخرین مدرک تحصیلی یا گواهی    اصل و تصویر کلیه صفحات شناسنامه عکسدار مشمول نیز به همراه

 .فراغت از تحصیل باید ارائه شود

افتتاح حساب عابر بانک سپه و درج شماره حساب در برگ شماره یک )ویژه متقاضیان اعزام، معافیت پزشکی و  

فید مشمول )عالوه بر عکس های الصاقی به برگه ها( تمام رخ زمینه س ۳×۴به همراه یک قطعه عکس رنگی  (کفالت

 .مورد نیاز است

  

  

 آشنایی با بیماری های دیگر معافیت پزشکی 
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عالوه بر معافیت سربازی جراحی زانو و معافیت پارگی رباط صلیبی یک سری بیماری های دیگر نیز وجود دارد که 

 .. در ادامه لیست این بیماری ها را بررسی خواهیم کردمی توانید برای دریافت معافیت پزشکی آن ها اقدام کنید

  

  

 نام دسته بیماری  نام دسته بیماری 

بیماری های استخوان و  

 اسکلت
 بیماری های عفونی  

بیماری های روماتولوژی و  

 بافت همبند

بیماری های دستگاه اداری  

 تناسلی

بیماری های اعصاب و 

 روان 
 بیماری های عمومی 

گوش، حلق و  بیماری های 

 بینی 

بیماری های پوست و  

 بافت های زیر پوست 

بیماری های دستگاه گوارش  

 و جراحی عمومی

بیماری های چشم و  

 عوارض بینایی 

بیماری های خون و  

 انکولوژی )بدخیمی ها( 

بیماری های ریه و قفسه 

 صدری 

بیماری های غدد مترشحه 

 داخلی 

بیماری های داخلی مغز و  

 اعصاب 

بیماری های جراحی مغز و  

 اعصاب 

بیماری های فک و دهان 

 و دندان 

   بیماری های قلب و عروق 

  

  

 خالصه مطلب

بررسی معافیت سربازی جراحی زانو و همچنین شرایط معافیت پارگی رباط صلیبی  ما در این مطلب سعی کردیم به  

بپردازیم. اینکه برای دریافت معافیت پارگی رباط صلیبی چه اطالعاتی باید داشته باشید و مدارک مورد نیاز برای این 

عافیت پارگی رباط صلیبی  معافیت چیست، به صورت کامل بررسی گردید. برای دریافت اطالعات بیشتر در رابطه با م 

 .و یا معافیت سربازی جراحی زانو می توانید با کارشناسان ما تماس بگیرید

  

  

از   معافیت سربازی جراحی زانو شرایط و نکاتبرای کسب اطالعات بیشتر در رابطه با 

 .تماس حاصل فرمایید ایران تحصیلسراسر کشور از طریق تلفن ثابت با مرکز مشاوره  
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