
موضوع مورد بحث ما در این مطلب است. از آنجایی که بسیاری ممکن است شرایط    معافیت پزشکی برداشتن طحال

دریافت معافیت پزشکی برداشتن طحال را داشته باشند، ما قصد داریم در ادامه این مطلب به بررسی جزییات معافیت  

 .عمل جراحی طحال بپردازیم

است به دالیل مختلف در افراد دیده شود. برخی معافیت پزشکی برداشتن طحال، یعنی همان نداشتن طحال که ممکن 

افراد به دلیل جراحی و برخی دیگر نیز به دالیل دیگر طحال خود را از دست می دهند. اگر فکر می کنید واجد شرایط  

دریافت معافیت پزشکی برداشتن طحال هستید، نیاز است از جزییات مربوط به این مشکل اطالعات کافی را بدست 

 .آورید

  

  

از سراسر کشور از   معافیت عمل جراحی طحالبرای کسب اطالعات بیشتر در رابطه با 

 .تماس حاصل فرمایید طریق تلفن ثابت با مرکز مشاوره ایران تحصیل

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

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

  

  

 معافیت پزشکی برداشتن طحال چیست؟ 

معافیت پزشکی برداشتن طحال مربوط به بیماری های گوارشی و جراحی عمومی می شود. در این مشکل فرد می تواند  

 .معافیت دائم، موقت یا معافیت از رزم دریافت نماید

افرادی که معافیت پزشکی برداشتن طحال را دریافت می کنند یا به صورت مادرزادی بدون طحال به دنیا آمده اند و یا  

های شکم و دستگاه گوارش و جراحی  بخش نهم آیین نامه معافیت پزشکی، که مرتبط با بیماری ۱۸ با توجه به بند

 .عمومی است، معافیت دائم دریافت خواهند کرد

ماری برای دارندگان مدرک کارشناسی و باالتر باعث معافیت از رزم خواهد شداین بی . 

 .اینکه چه نوع معافیتی را دریافت کنید، بستگی به میزان تحصیالت شما نیز خواهد داشت

ماه معافیت موقت   6افرادی که به تازگی عمل طحال را انجام داده اند و در حال سپری کردن دوران نقاهت هستند، 

 .دریافت خواهند کرد

اگر عمل به دلیل وجود تومور بدخیم انجام شده باشد، به فرد معافیت دائم داده خواهد شد. به عالوه بر تومورهای خوش  

 .خیم نیز این موضوع صادق است

 .تومورهای خوش خیمی که اختاللی در عملکرد افراد ایجاد نکند، به معافیت از رزم منجر خواهد شد

مربوط به بیماری های دستگاه گوارش آمده است که هرگونه عمل جراحی روی دستگاه گوارش، می تواند   36در بند 

 .منجر به معافیت دائم شود

https://irantahsil.org/


  

  

 مراحل اخذ معافیت پزشکی برداشتن طحال 

 :به صورت کلی مشمولین برای اخذ معافیت پزشکی برداشتن طحال باید مراحل زیر را طی کنند

راکز خدمات الکترونیک انتظامی ضروری است. سپس باید برای دریافت و تکمیل فرم های در ابتدا مراجعه به م

مرحله بعدی، ارائه فرم ها و مدارک تکمیل شده به مربوطه و همچنین، تهیه مدارک و سوابق پزشکی اقدام کنید. در 

می شود. در نهایت مدارک توسط   و انجام معاینات آزمایشات در مراکز مورد تایید سازمان نظام وظیفه اجرا 10پلیس +

شورای پزشکی سازمان نظام وظیفه بررسی شده وتشکیل جلسه کمیسیون پزشکی و حضور مشمول به منظور  

پاسخگویی به سواالت مربوطه انجام خواهد شد. تایید و یا عدم معافیت توسط کمیسیون پزشکی نظام وظیفه نیز در  

 .مرحله آخر انجام خواهد شد

  

  

یافت معافیت عمل جراحی طحال چیست؟شرایط در  

 :به صورت کلی افرادی که شرایط دریافت معافیت عمل جراحی طحال را دارند به موارد زیر دسته بندی خواهند شد

 .افرادی که از نظر جسمی و روانی سالم و قادر به انجام خدمت می باشند

امل برخوردار نبوده اما قادر به انجام خدمت در امور افرادی که به علت نقص عضو و یا ابتال به بیماری از سالمتی ک

 غیر رزمی خواهند بودو 

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

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

 .نخواهند بود

به صورت کلی در بیماری های دستگاه گوارش و جراحی عمومی در صورتی که عمل جراحی طحال همراه با عارضه  

اشد، فرد معاف دائم نخواهد شدمزمن غیر قابل عالج و ناتوان کننده ب . 

ن عارضه بوده باشند، فرد در بیماری های دستگاه گوارش و جراحی عمومی عمل جراحی طحال در صورتی که بدو

 .معاف از خدمات رزمی نخواهد شد

  

  



 

  

  

 آیا بیماری های دستگاه گوارشی دارای معافیت هستند؟ 

به صورت کلی هر مشکل و بیماری که فرد را از زندگی عادی و فعالیت های مرسوم در دوره خدمت محروم نماید،  

 .شامل دریافت معافیت خواهد شد

بیماری ها مادرزادی هستند و گاهی نیز براثر عوامل محیطی بیرونی به وجود می آیند که شامل، تغذیه ناسالم، گاهی این 

 .رفتارهای ناهنجار، زخم، عفونت و … می شود

از جمله این موارد می توان به بیماری هایی مثل زخم معده، کبد چرب، سنگ کیسه صفرا، نداشتن طحال، فتق اینگونال  

 .و … اشاره کرد. این موارد براثر تغذیه نامناسب، استرس، تصادف و سایر شرایط محیطی به وجود می آیند

جراحی قرار گرفته و گاهی نیز مجبور به برداشتن قسمت یا کل آن عضو خواهد  برای درمان نیز گاهی فرد تحت عمل 

 .شد

  

  

 منظور از معافیت دائم برای معافیت عمل جراحی طحال چیست؟ 

دریافت می کنند، به صورت کامل از دوره آموزشی، رزمی و دیگر موارد معاف   در حالتی که افراد معافیت دائم

توانایی خود را برای انجام کارهای سنگین از دست داده است خواهند شد. در این حالت فرد . 

https://irantahsil.org/%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%aa-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%b3/
https://irantahsil.org/%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d9%88-%d9%85%d9%88%d9%82%d8%aa/
https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/02/معافیت-سربازی-جراحی-طحال.jpg


  

  

اری عمل جراحی طحال چیست؟ منظور از معافیت از رزم برای بیم  

در برخی موارد معافیت به صورت کامل نبوده و به آن معافیت از رزم گفته می شود. در حالتی که فرد معافیت از رزم 

دارد، سازمان نظام وظیفه او را از انجام برخی فعالیت های سنگین مانند رژه های گروهی، اردوهای دوره ای مختلف، 

گهبانی و … معاف خواهد کرد. افراد دارای این نوع معافیت هستند به جای انجام خدمات اسلحه، دوره های نحمل 

 .رزمی، بیشتر در امور اداری و خدماتی مشغول خواهند شد

  

  

 .کلیک کنید معایب معافیت از رزم برای اطالع از

  

  

از کجا شروع کنیم؟ برای دریافت معافیت پزشکی برداشتن طحال   

لین کاری که بهتر است انجام دهید، مطالعه دفترچه راهنمای دریافت انواع معافیت ها است.  برای دریافت این معافیت او

ج شده است. در صورتی که شما از یک بیماری خاص  زیرا در این دفترچه انواع بیماری ها به همراه شرایط آن ها در 

نماییدموفق به دریافت معافیت نشدید، می توانید از شرایط سایر بیماری ها استفاده  . 

  

  

 مراحل تایید بیماری جهت دریافت معافیت پزشکی عمل جراحی طحال چیست؟

پس از ارائه مدارک مورد نیاز و طی کردن مراحل گفته شده، باید منتظر بمانید تا بیماری شما به مرحله تایید برسد.  

طحال توسط پزشک اولیه بمانیدبیماری، درمرحله اول باید منتظر تایید بیماری عمل جراحی  جهت تایید شدن . 

سپس در مرحله دوم باید برای تایید بیماری عمل جراحی طحال توسط شورای پزشکی بیمارستان منتظر باشید و در  

 .مرحله سوم جهت تایید بیماری عمل جراحی طحال توسط شورای پزشکی وظیفه عمومی می توانید منتظر باشید

شناسانامه و کارت ملی ضروری است در تمامی این مراحل به همراه داشتن  . 

  

  

 چگونه می توانم به رأی صادر شده اعتراض کنم؟

https://irantahsil.org/%d9%85%d8%b9%d8%a7%db%8c%d8%a8-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d8%b1%d8%b2%d9%85/
https://irantahsil.org/%d9%85%d8%b9%d8%a7%db%8c%d8%a8-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d8%b1%d8%b2%d9%85/
https://irantahsil.org/%d9%85%d8%b9%d8%a7%db%8c%d8%a8-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d8%b1%d8%b2%d9%85/


در صورتی که پس از انجام مراحل و صادر شدن رای، به آن اعتراض داشتید، این امکان برای شما وجود خواهد داشت 

متفاوت است و شامل اعتراض به کمیسیون  ید. البته برای اعتراض مراتب آن کامالً که اعتراض خود را اعالم دار

رستان، اعتراض به کمیسیون استان، اعتراض به کمیسیون سازمان و اعتراض به شورای عالی می شودشه . 

 اعتراض به رأی کمیسیون شهرستان 

د در این مرحله می توانید اعتراض خود را به صورت کتبی در سطح شهرستان اعالم دارید. پس از اعالم اعتراض بای

 .منتظر رای دوباره شورای شهرستان متشکل از سه نفر پزشک نیروهای مسلح است بمانید

 بررسی پرونده در کمیسیون استان 

در صورتی که اعتراض شما در مرحله شهرستان به سرانجامی نرسید، می توانید در سطح استان نیز به آن اعتراض  

دارند، باید تا مدت یک ماه از تاریخ ابالغ در  د را اعالم میخود اعالم بدارید. افرادی که در این سطح اعتراض خو

 .محل معرفی شده جهت معاینه حاضر شوند

 بررسی پرونده در شورای سازمان 

شورای سازمان مرحله یکی مانده به آخر بوده در این مرحله سه پزشک متخصص از نیروهای ملسح، وظیفه بررسی 

 .مجدد شرایط را بر عهده خواهند داشت

ررسی پرونده در شورای عالی ب  

در این مرحله رای صادر شده الزم االجرا بوده و باید مورد بررسی قرار بگیرد. در این مرحله و پس از آن دیگر 

باز زنیداعتراضی وارد نیست و نمی توانید از انجام رای سر . 

  

  



 

  

  

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

شاید این سوال برای برخی پیش بیاید که آیا در حین انجام خدمت سربازی معافیت از خدمت امکان پذیر هست یا خیر.  

در این مورد باید به شما بگوییم که بله برای برخ از بیماری ها امکان دریافت معافیت حین خدمت امکان پذیر می باشد. 

ماه داشته باشد، این مورد امکان پذیر است 6تر از البته در صورتی که بیماری نیاز به معالجه بیش . 

  

  

 مدارک مورد نیاز معافیت پزشکی سربازی 

به صورت کلی برای دریافت تمامی معافیت های سربازی یک سری مدارک مورد نیاز است که ما در این قسمت قصد  

ممکن است مدارک دیگری نیز مورد نیاز باشدبپردازیم. بسته به نوع معافیت شما داریم به بررسی اصلی ترین موارد  . 

( است و دومین مورد تکمیل برگ معاینه اولیه مشموالن  ۱اولین مورد تکمیل برگ وضعیت مشموالن )برگه شماره

( و همچنین ارائه ۵( است. بعد از آن تکمیل برگ واکسیناسیون ) برگه شماره ۲توسط پزشک معاین اولیه )برگه شماره

ارت ملی مشمول به همراه اصل و تصویر کلیه صفحات شناسنامه عکسدار مشمول مورد نیاز است.  اصل و تصویر ک

اصل و تصویر آخرین مدرک تحصیلی یا گواهی فراغت از تحصیل را فراموش کنید.   توجه داشته باشید که ارائه 

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

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

 .مورد نیاز است

https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/02/معافیت-عمل-جراحی-طحال.jpg


  

  

 آشنایی با بیماری های دیگر معافیت پزشکی 

. حال در این قسمت همراه ما  بپردازیم  معافیت پزشکی برداشتن طحال ما در قسمت های فوق سعی کردیم به بررسی

 .باشید تا سایر بیماری هایی را که به واسطه آن ها می توانید معافیت پزشکی بگیرید، بررسی نماییم

  

  

لیست بیماری های معافیت پزشکی  

 بیماری های عفونی  بیماری های استخوان و اسکلت 

 بیماری های دستگاه اداری تناسلی بیماری های روماتولوژی و بافت همبند

 بیماری های عمومی  بیماری های اعصاب و روان

گوش، حلق و بینی بیماری های   بیماری های پوست و بافت های زیر پوست  

 بیماری های چشم و عوارض بینایی بیماری های دستگاه گوارش و جراحی عمومی

 بیماری های ریه و قفسه صدری  بیماری های خون و انکولوژی )بدخیمی ها( 

 بیماری های داخلی مغز و اعصاب بیماری های غدد مترشحه داخلی 

بیماری های فک و دهان و دندان بیماری های جراحی مغز و اعصاب  

   بیماری های قلب و عروق 

  

  

https://irantahsil.org/%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%aa-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c/
https://irantahsil.org/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%af%d9%87%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%af%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%af/


 

  

  

 معافیت پزشکی بیماری های گوارشی و جراحی عمومی کدامند؟

هر یک از بیماری هایی که در قسمت فوق به آن ها اشاره شده است، شامل دسته کلی بیماری ها بودند. در حالی که 

گوارش خود به چندین دسته مختلف تقسیم بندی می شوند. در این قسمت همراه ما باشید تا بیماری  بیماری های دستگاه 

 .های دستگاه گوارش را به صورت کامل به شما معرفی کنیم

  

  

 نام بیماری  نام بیماری  نام بیماری 

 زخم دستگاه گوارش    بی اختیاری مدفوع  کولیت اولسرو 

 بواسیر  اسپلنکتومی  اسپلنومگالی 

 اسپروی تروپیکال  ازوفاژیت آشاالزی

 آسیت  آبسه چرکی کبد آبسه آمیبی کبد 

 تومور الفانتیازیس  تنگی کولون تنگی مقعد 

بیماری کیسه صفرا و مجاری 

 صفراوی
 تنگی رکتوم  بیماریها و سنگهای کیسه صفرا

بدخیم پانکراستومور   تومور بدخیم طحال تومور بدخیم دستگاه گوارش   

 تومور خوش خیم دستگاه گوارش تومور خلف صفاقی تومور بدخیم کبد 

 تومور لنف ادم مزمن  تومور لنف آدنوم  تومور عروق لنفاوی
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 تومور خوش خیم کبد  تومور خوش خیم پانکراس  تومور خوش خیم طحال

 دیورتیکول مری  دیورتیکول اثنی عشر دیور تیکولوز 

 سلیاک روتور  دیورتیکول معده 

 سیروز کبدی  سنگ پانکراس  سنم پولیپوزیس 

 عمل جراحی دستگاه گوارش سینوس پیلونیدال سینوس نافی

 عمل جراحی پانکراس عمل جراحی مجاری صفراوی  عمل جراحی طحال 

 فتق خارجی جدار شکم عمل جراحی کیسه صفرا  عمل جراحی کبد

 فیستول مقعدی فیبروز کبدی  فقدان طحال 

خارجی نواحی اینگوئینالفتق   فتق دیافراگماتیک  فتق خارجی نواحی فمورال 

 همانژیوم کبدی لنف آنژکزی عروق روده فیستول پانکراس 

 واریس مری هیرشپرونگ  هپاتومگالی

 کریگلر نجار  کرون ژیلبرت 

 پورل هایپرنسیون  پریتونیت  پروالپس 

 پانکراتیت  ویپل  واریس

دوبین جانسون کلسز  کلسز دوبین جانسون   کلسز دوبین جانسون  

  

  

 خالصه مطلب

و نکات مربوط به آن بپردازیم. در   معافیت پزشکی برداشتن طحالما در این مطلب سعی کردیم به بررسی جزییات 

اطالعات بیشتری در رابطه با معافیت عمل جراحی طحال و یا برداشتن  صورتی که پس از مطالعه این مطلب نیاز به

 .طحال داشتید، می توانید با کارشناسان ما برای دریافت اطالعات بیشتر تماس بگیرید

  

  

از سراسر کشور از  ت پزشکی برداشتن طحال معافیبرای کسب اطالعات بیشتر در رابطه با 

 .تماس حاصل فرمایید طریق تلفن ثابت با مرکز مشاوره ایران تحصیل

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

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