
یکی از بیماری های مربوط به گروه خون و آنکولوژی است که در صورت داشتن شرایط   معافیت پزشکی غلظت خون

تعیین شده می توانید با آن معافیت از سربازی بگیرید. شاید شما نیز مانند بسیاری از مشمولین تصور کنید که این بیماری 

دسته بیماری های خون و آنکولوژی قرار در دسته موارد مربوط به قلب و عروق قرار می گیرد اما این طور نیست و در  

 .دارد

برای دریافت معافیت پزشکی غلظت خون باید حتماً واجد شرایط قید شده در قوانین باشید و همچنین، مراحل قید شده را 

 .به ترتیب طی کنید. در ادامه همراه ما باشید تا تمامی مراحل را به ترتیب اعالم کنیم

  

  

از سراسر کشور از طریق تلفن ثابت با مرکز    معافیت پزشکی غلظت خوندر رابطه با    برای کسب اطالعات بیشتر

 .تماس حاصل فرمایید ایران تحصیلمشاوره 

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

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

  

  

 معافیت پزشکی غلظت خون چیست؟

خون که نام علمی آن پلی سیتمی می باشد. از جمله بیماری های جدی بوده و باید حتماً درمان شود. در     بیماری غلظت

 .این بیماری بدن شروع به تولید بیش از حد هموگلوبین خواهد کرد

٪ حجم خون در زنان و  48جم گلبول های قرمز به کل حجم خون را نشان می دهد که اگربیشتر از  هماتوکریت نسبت ح

 .در مردان را تشکیل دهد، به عنوان پلی سیتمی شناخته خواهد شد 52٪

گرم در دسی لیتر در زنان و    5/16هموگلوبین نام پروتئینی است که مسئول حمل اکسیژن در خون بوده و اگر بیشتر از  

 .گرم در دسی لیتر در مردان باشد، پلی سیتمی تشخیص داده خواهد شد 5/18

این بیماری گاهی همراه با عالئمی مانند خارش، سرگیجه و... است اما در بیشتر مواقع بدون عالمت بوده و تنها با آزمایش  

 .خون مشخص خواهد شد

م بگیرند که در ادامه بیشتر این موضوع را توضیح طبق قوانین افرادی که این بیماری را دارند، می توانند معافیت دائ

 .خواهیم داد
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 آشنایی با بیماری های خون و آنکولوژی و شرایط معافیت 

 .در این قسمت همراه ما باشید تا با سایر بیماری های خون و آنکلوژی و شرایط دریافت معافیت برای آن ها آشنا شوید

 مگالوبالستیك كم خونی های 

كم خونی های مگالوبالستیك در صورتی که مقاوم به درمان باشند از نوع معاف دائم بوده و اگرموارد قابل درمان دارویی 

 .باشند، معاف از خدمات رزمی خواهند بود

 اختالالت ساختمانی ارثی گلبول قرمز

درصد باشد، فرد معاف دائم و اگر کمتر  40بیش از  اختالالت ساختمانی ارثی گلبول قرمز در صورتی که با اوالوسیتوزیز  

 .از آن باشد، فرد معاف از خدمات رزمی خواهد شد

 كم خونی های مزمن مادر زادی

 12و کمتر از  9، فرد معاف دائم شده و اگر بیشتر از 9برای كم خونی های مزمن مادر زادی در موارد هموگلوبین زیر  

 .ودباشد، فرد معاف از خدمات رزمی می ش

 .فرد معاف به صورت شش ماه معاف موقت خواهد بود 10برای كم خونی های اكتسابی با هموگلوبین زیر 

 .برای پلی گلبولی اّولیه )پلی سیتمی اولیه ( و ترومبوسیتوز اولیه فرد معاف دائم می شود
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 اختالالت پالكتی 

 .معاف دائم داده می شود داشته باشند،  عالئم به مراه  75000برای افرادی که اختالالت پالکتی با تعداد کمتر از 

 .برای بدخیمی های خون و دستگاه لنفاوی بطور كلی به فرد معاف دائم داده می شود

برای اختالالت خونی ارثی و اكتسابی با منشأ ایمونولوژیك در صورت داشتن عالئم بالینی با تأیید مراکز تخصصی نظامی  

 .فرد معاف دائم داده می شودیا دانشگاهی معتبر باشد به 

 .برای آگرانولوسیتوز به افراد معاف دائم و اگر ناشی از مصرف دارو باشد، شش ماه معافیت موقت داده می شود

 .برای تاالسمی ماژور، تاالسمی اینترمدیت و سندرمهای سیكل سل )بجز سیکل تریت( معافیت دائم داده می شود

خواهند بود. اگر جزء دسته سوم بیماری ها باشد،  معاف از رزمقرار می گیرند، شامل    سایر بیماری هایی که در این گروه

 .، معافیت دائم تعلق می گیردشش ماه معافیت موقت و اگر مطابق با دسته چهارم باشند

  

  

 

  

  

 مشمولین معافیت پزشکی غلظت خون در چند دسته قرار می گیرند؟
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سازمان نظام وظیفه کلیه مشمولین را از نظر وضع مزاجی و استعداد جسمی و روانی به چهار دسته به شرح زیر تقسیم  

 :بندی می کند

از نظر جسمی و   افرادی هستند که  اول  دریافت دسته  نتیجه معافیتی  در  نداشته و سالم هستند و  روانی مشکل خاصی 

 .نخواهند کرد

دسته دوم افرادی هستند که نقص عضو داشته و یا بیماری خاص دارند و در نتیجه برای امور غیر رزمی به کار گرفته 

 .می شوند

 .وره ضرورت معاف خواهند شدمورد بعدی گروهی هستند که دارای بیماری موقتی بوده و به همین دلیل از د

دسته آخر نیز مربوط به افرادی است که دارای بیماری جسمی و روانی بوده و به صورت دائم از کلیه مراحل خدمت  

 .معاف می شوند

نکته ای که الزم است در این رابطه بدانید مربوط به نحوه طبقه بندی مشمولین است. برای طبقه بندی مشمولین از طرز 

 .ضوابط معافیت پزشکی آن ها استفاده خواهد شد معاینه و

 .به عالوه نحوه آموزش و خدمت مشمولین معاف از رزم، برابر قوانینی است که ستاد ابالغ می کند

 .ماه برای ترک به قسمت های مربوطه ارجاع داده خواهند شد 6افرادی که اعتیاد دارند به مدت  

لیه سربازهای معتاد را از سایرین جدا کرده و آن ها را در قسمت های  به صورت کلی نیروهای مسلح وظیفه دارند ک

مستقل نگاه دارند و برای معالجه و درمان نیز به پزشک معرفی نمایند. صدوركارت پایان خدمت منوط به ارائه گواهی 

 .ترك اعتیاد است

 .معافتی پزشکی موقت نهایتاً می تواند یک سال باشد

زمان های عادی است و اگر زمان جنگ باشد افراد دارای معافیت پزشکی و تکفل اعزام  معاف از دوره ضرورت برای

 .خواهند شد

  

  

 برای دریافت معافیت پزشکی غلظت خون باید به چه کسی مراجعه کرد؟

یه  در ادامه ما مراحل دریافت معافیت پزشکی غلظت خون را بررسی خواهیم کرد. اما قبل از آن الزم است بدانید که کل

مشمولین توسط پزشکی از نیروهای مسلح معاینه خواهند شد و در صورتی که این پزشک نباشد، فرد توسط افراد غیر  

 .نظامی متعهد معاینه می شود

 .به صورت کلی اظهار نظر در مورد معافیت پزشكی مشمولین توسط سه نفر پزشك نیروهای مسلح در هر انجام می شود

 .عهده شورای پزشکی استمعرفی این پزشکان نیز بر 

هزینه کلی معاینات و هزینه تجهیز و تشكیل شورای پزشكی و شورای عالی پزشكی نیز بر عهده دولت است و مشمول  

 .هیچ وظیفه ای در این باره ندارد 

  

  



 آیا دریافت معافیت پزشکی غلظت خون در حین خدمت امکان پذیر است؟

در حین خدمت است. در این    معافیت پزشکی غلظت خونطه با نحوه دریافت  یکی از سواالت پر تکرار مشمولین در راب

خصوص باید به شما بگوییم که سازمان نظام وظیفه برای برخی بیماری ها در صورتی که مدت درمان آن ها بیشتر از 

 .ماه باشد، معافیت داده خواهد شد 6

ع این ماده جزو خدمت دوره ضرورت آنان محسوب در این خصوص الزم است بدانید که دوران معالجه مشموالن موضو

خواهد شد. عالوه بر این یک سری بیماری ها وجود دارد که برای حین تحصیل است و در این خصوص می توانید با  

 .کارشناسان ما برای دریافت جزییات بیشتر تصمیم بگیرید

  

  

 دارد؟آیا امکان اعتراض به نتیجه معافیت پزشکی غلظت خون وجود  

سازمان نظام وظیفه این امکان را معین کرده است، افراد به نتیجه معافیت اعتراض کنند. در این خصوص ابتدا به سطح  

شهرستان معرفی شده و می توانند در این سطح اعتراض خود را وارد نمایند. پس از آن در سطح استان و سپس در سطح  

 .شورای عالی معرفی خواهند شد 

زم است بدانید که پرداخت کلیه هزینه های معاینات بر عهده فرد مشمول خواهد بود. افرادی که نمی  در این خصوص ال

 .توانند هزینه ها را پرداخت کنند از پرداخت معاف خواهند شد

 .مراکز مجهز وزرات بهداشت یا بیمارستان های نیروهای مسلح باید به وضع مشمولین خارج از نوبت رسیدگی کنند

مولینی که برای معاینات تخصصی به مراکز مجهز وزارت بهداشت یا بیمارستان های نیروهای مسلح معرفی  چناچه مش

 .شوند , ظرف یک ماه باید مراجعه کنند

  

  

 مراحل دریافت معافیت پزشکی غلظت خون 

کنیم. در ابتدا شما باید به  در این قسمت همراه ما باشید تا مراحل دریاقت معافیت پزشکی غلظت خون را بیشتر بررسی  

دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی مراجعه کرده و سپس برگه خود اظهاری خود را تکمیل نمایید. پر کردن برگه خود 

تمامی   این مرحله  از  فرد خواهد بود. پس  انجام شود و مسئولیت هرگونه کوتاهی بر عهده  دقت کامل  با  باید  اظهاری 

 .ثبت خواهد شد و شما باید کلیه مدارک خود را دوباره به شورای پزشکی ارائه دهید 10اطالعات شما در پلیس +

سپس برگ معرفی به بیمارستان از طریق پست به آدرس شما ارسال خواهد شد اما برای افراد دارای نقص عضو مراجعه  

 .الزامی نیست

  

  

 معافیت موقت برای معافیت پزشکی غلظت خون چیست؟



همانطور که از نام آن پیداست، به صورت موقت به افراد داده خواهد شد. این معافیت برای بیماری های  معافیت موقت

 .رای درمان و یا بیماری هایی که به صورت مرحله ای می باشد، تعیین شده استدا

 .افرادی که این معافیت را می گیرند باید پس از درمان برای اعزام به خدمت اقدام نمایند

و توجه داشته باشید که مدت زمان این معافیت، ممکن است با توجه به مدرک تحصیلی متفاوت می باشد. به عالوه نوع  

 .درجه سختی بیماری نیز برای این نوع معافیت بسیار تعیین کننده است

  

  

 معافیت دائم برای معافیت پزشکی غلظت خون چیست؟

در معافیت دائم توانایی فرد به صورت کلی برای انجام خدمت کاهش یافته و به همین دلیل به صورت کامل از خدمت  

 .معاف خواهد شد

 .تعیین شده است که هر کدام شرایط متفاوتی دارند دسته 17این بیماری ها در 

  

  

 مدارک الزم برای معافیت پزشکی غلظت خون کدامند؟ 

در خصوص انواع بیماری ها الزم است یک سری مدارک اصلی و یک سری مدارک تخصصی مربوط به بیماری خود  

رک تخصصی پیشنهاد می کنیم با کارشناسان را ارائه دهید که ما در ابتدا مدارک اصلی را بررسی کرده و در خصوص مدا

 .ما در تماس باشید

 :برخی از این فرم ها و مدارک مورد نیاز به شرح زیر است

در ابتدا باید برگه ی تکمیل شده ی معاینه مشمول توسط پزشکان اولیه را به همراه برگه ی واکسیناسیون مشموالن و  

سپس ارائه برگه ی پر شده ی وضعیت مشموالن و تصویر و اصل شناسنامه و  تزریق واکسن های مورد نیاز ارائه دهید.  

 .کارت ملی مشموالن متقاضی الزامی است

 .عکس پرسنلی و اصل و یا کپی آخرین مدرک تحصیلی مشمول را نیز نباید فراموش کنید

 .ارائه ی شماره حساب مربوط به مشمول در یکی از شعب بانک سپه نیز مورد نیاز است

  

  

 نکات آیین نامه معافیت پزشکی غلظت خون  

 :برخی از نکات مهم مطرح شده در این آیین نامه به شرح زیر است

 .تمامی افراد مشمول در هنگام اعزام به خدمت معاینه خواهند شد
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 طبق آیین نامه های معافیت پزشکی، پزشک اولیه جزء پزشکان نیروهای مسلح است. برگه معاینه توسط پزشک اولیه 

 .تکمیل می شود

 :پس از معاینه افراد به گروه های زیر دسته بندی می شوند

 .افراد سالم که باید دوره خدمت را بگذرانند. افراد دارای بیماری موقت و افراد بیمار که معاف خواهند شد

  

  

 درخواست معافیت پزشکی غلظت خون حین تحصیل در دانشگاه امکان پذیر است؟

موقت خود را ارائه دهند. حاال فرض   معافیت تحصیلیفراد مشمول برای ورود به دانشگاه باید برگه به صورت کل کلیه ا

 .کنید فردی معافیت تحصیلی دارد و همزمان هم به یک بیماری مبتال می شود

این افراد اغلب می توانند معافیت خود را بعد از فارغ التحصیلی و یا اخراج و یا انصراف از دانشگاه دریافت کنند. ولی  

نقص عضو امکان اخذ معافیت در همان دوره ی تحصیل وجود دارد. این معافیت برای بیماری هایی    برای افراد دارای

 .است که مدرک تحصیلی فرد در نوع معافیت اثر نداشته باشد

 :برخی از این بیماری ها که امکان دریافت معافیت برای آن ها حین تحصیل وجود دارد به شرح زیر است

 بیماری های غدد مترشحه

امل بیماری غدد هیپوفیز از جمله سندروم کوشینگ، آکرومگالی، آدنوم هیپیوفیز، دیابت بی مزه، بیماری غدد تیروئید  ش 

همچون هیپر پاراتیروییدی و هیپو پاراتیروئیدی؛ پر کاری و کم کاری غدد فوق کلیه و… که جهت اطالع بیشتر ا آن ها  

 .می توانید با ما تماس بگیرید

 و زیر پوست بیماری های پوست

این موارد شامل سل های پوستی، لوپوس اریتماتوس سیستمیک، هیپو درمیت های ندوالر شدید و منتشر، آلبینیسم و…  

 .می شود

بیماری های مغز و اعصاب انسفالبتها، مولتیپل اسکلروزیس، میوپاتی ها وهمچنین بیماری های ریه و قفسه صدری نیز  

 .جزء این موارد هستند

  

  

https://irantahsil.org/%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%aa-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84%db%8c-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%ba%e2%80%8c-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af/


 

  

  

 کمیسیون معافیت پزشکی غلظت خون چیست؟ 

 .کمیسیون معافیت پزشکی گروهی هستند که در زمان اخذ معافیت پزشکی غلظت خون فعالیت دارند

 .هر کیمیسیون از افراد مختلفی تشکیل شده است که وظیفه بررسی معاینات و آزمایشات را بر عهده دارند

رستان است که بعد از مراجعه مشمول به بیمارستان بررسی های الزم را  اولین کمسیون،شورای پزشکی یا کمیسیون بیما

 .انجام می دهد

مورد بعدی کمیسیون پزشکی نظام وظیفه است که نظر آن نیز بسیار مهم است. اگر این گروه رای بر بیماری فرد ندهد، 

 .فرد می تواند به وی اعتراض نماید

  

  

 بیماری های معافیت پزشکی 

ت خون بیماری های دیگری نیز وجود دارد که مشمولین به واسطه آن می توانند معافیت دریافت کنند. در  عالوه بر غلظ

 .ادامه ما این بیماری ها را بررسی خواهیم کرد

  

https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/02/شرایط-معافیت-غلظت-خون.jpg


  

 لیست بیماری های معافیت پزشکی 

 بیماری های گوش ، حلق و بینی بیماریهای عمومی

 بیماری های دستگاه ادراری تناسلی بیماری های غدد مترشحه داخلی 

 عوارض بینائی بیماری های چشم و بیماری های فك و دهان و دندان

 بیماری های دستگاه گوارش و جراحی عمومی  بیماری های خون و انكولوژی )بدخیمی ها( 

 بیماری های ریه و قفسه صدری  بیماری های استخوان )اسكلت( 

 بیماری های اعصاب و روان  بیماری های جراحی مغز واعصاب 

 و اعصاب )نورولوژی(  بیماری های داخلی مغز  بیماری های پوست و بافت های زیر پوست 

 بیمار یهای روماتولوژی و بافت همبند  بیماری های قلب و عروق 

   بیماری های عفونی 

  

  

 خالصه مطلب

به بررسی   این مطلب سعی کردیم  اینکه معافیت    معافیت پزشکی غلظت خونما در  به آن بپردازیم.  و شرایط مربوط 

پزشکی غلظت خون دارای چه مراحلی برای دریافت است و برای دریافت آن باید چه مدارکی ارائه شود به همراه سایر  

در این خصوص می توانید با کارشناسان ما در تماس  مشاوره نظام وظیفهجزییات مهم، بررسی گردید. برای دریافت  

 .باشید

  

  

از سراسر کشور از طریق تلفن ثابت با    معافیت پزشکی غلظت خون  شرایطبرای کسب اطالعات بیشتر در رابطه با  

 .تماس حاصل فرمایید ایران تحصیلمرکز مشاوره 

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

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