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 پذیر بگیریم؟ مراحل دریافت معافیتت چیست؟ چگونه معافیت سندروم روده تحریک ی رودهمعافیت پزشک
اآتهتا  روده  چیستت؟ ییتا معافیتت پی تنف آنتک ینی تتای  وتروو روده و معافیتت ibs ستربای  بیمتار 

 وجود دارند؟ منظور ای معافیت سربای  پلیپ روده چیست؟ 1041

هتا  دستتگاه اتوارچ دچتار هستتندو معمتو  ایت   ه بیمار ب معافیت پی نف روده، مختص  سانف است  ه
سخت ی    ارها  سنگی  خدمت را انجام دهندو به همی  دآیل ای رفت  به خدمت و  رایط توانند افراد نمف

ایت  م تموآی  ختدمت در نظتر  استرس دارندو به همی  دآیل سایما  نظام وظیفه   ور  ترایطف را بترا 
، آنک ینی تای  (ibs) پذیر روده بیرگ، روده تحریک توانند معافیت پی نفارفته است تا بر اساس ی  ب
 .پلیپ روده بگیرند وروو روده، اآتها  روده و

هتا   امتل  تواننتد بته راهنمایف پی تنف روده و دستتگاه اتوارچ مف ای  افراد برا  دریافت  رایط معافیت
 معرفف بیمار  ها اقدام  نندو در ای  مقاآه قصد داریم ضم  تحصیل توجه  نند و بر اساس ی  مقاآه ایرا 

ibs  نیم صحبت 1041در مورد  رایط و نحوه دریافت معافیت پی نف روده . 

  

روده  ها و  رایط دریافت معافیتت پی تنف م اوره در مورد معافیت پی نف روده، بیمار  جهت دریافت
، معافیتت پی تنف ibs بیمتار  پتذیر، معافیتت ستربای  چ، معافیتت ستندروم روده تحریکو دستگاه اتوار

معافیت سربای  پلیپ روده و مراحل دریافتت معافیتت  آنک ینی تای  وروو روده، معافیت اآتها  روده،
 .یر تماس حاصل نماییدها  ی به  ماره ایرا  تحصیل پی نف روده وصبف با م اورا 

 تماس ای سراسر   ور – 9099072952

 تماس ای استا  تهرا  – 9099072952

    11صبح اآف  8پاسخگویف همه رویه ای  ای تلف  ثابت بدو  ارفت   د تماس

  

 چیست؟ 1041منظور از معافیت پزشکی روده 

سربایانف  ه بیمار  روده و دستگاه اوارچ دارند، معافیت  سایما  نظام وظیفه   ور برا  ی  دسته ای
رفتت   توانند انجتام دهنتد و بتا ها  ارها  سنگی  سربای  را نمف ارفته استو ییرا ی  سربای  را در نظر

  ور برا  جلتوایر  ای بتروی  سایما  نظام وظیفه .ایرند ر مفبه خدمت سربای  در  رایط سختف قرا
دائم، موقت و ای ریم در نظتر ارفتته استت  ته در بختچ  م نالت ثانویه برا  ای  دسته ای افراد معافیت

   ختود بنتدها  مختلفتف دارد  تهنامته بترا معافیت پی نف ا اره  ده استو ای  ییی  ها  نهم ی  به بیمار 
هتتا روده  ای ی  هتتا  ختتاص دستتتگاه اتتوارچ صتتحبت  تترده استتت  تته ینتتف در هتتر بنتتد ی  در متتورد بیمار 

 .با د مف (ibs) پذیر یا تحریک
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 . لیک  نید معافیت پی نف روماتیسم برا  دریافت

  

 

 پذیر معافیت سندروم روده تحریک

  

ووامتل مختلفتف ماننتد اختتالل در میتا  مدتی و دستتگاه اتوارچ،  پذیر بر اثر یمار  روده تحریکمعمو  ب
  نتدو ستپس  تود  ته وملنترد روده را مختتل مف پر خطر جنسف در  ود ف ایجتاد مف استرس یا رفتارها 

ییر  صورت  لف والئم  ودو ای  بیمار  به باوث ایجاد درد و احساس ناراحتف به هنگام خورد  غذا مف
 :را دارد

 دردها   نمف 
 بروی نفخ 
 وجود خو  در مدفوع 
 اسهال و یبوست 
 ها  باآینف وجود ندارد امنا  ت خیص ی  در ییمایچ. 
 ا  وجود م نالت تدذیه 

ایدو آذا بترا   دچار  ده ibs پذیر یا یعنف به بیمار  روده تحریک حال اار  ما والئم با  را دا ته با ید؛
 ار ناستتا  ایتترا   هتتا  و معاینتتات پی تتنف متعتتدد  را انجتتام دهیتتد  تته د ییمایچبیمتتار  ختتود بایتت اثبتتات

 . نند توانند در ای  مورد به دآیل دا ت  تجربه با   مک تحصیل مف

  

 . لیک  نید معافیت سربای  ت نج جهت دریافت اطالوات در مورد

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%b1%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa%db%8c%d8%b3%d9%85/
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 1041پذیر  نامه معافیت پزشکی روده تحریک آیین

ا  دریافتت معافیتت پی تنف روده ارائته داده استت  ته ایت  ا  را بتر نامته سایما  نظتام وظیفته   تور ییی 
 :با د نامه به صورت ییر مف ییی 

 سانف  ه ومل جراحف  بد،  یسه صفرا، مجار  صفراو  و پتاننراس انجتام دادنتد، معتاک دائتم  و1
 .با ند مف

 .با ند  سانف  ه فیبروی و سیروی  بد  دارند، معاک دائم ای خدمت مف و1
 .به هر ولتف دچار یسیت  ده با ند، معاک دائم هستند  لیه م موآی  خدمت  ه و3
 .وجود هراونه  یست در دستگاه اوارچ و طحال  امل معافیت دائم است و0
با ندو اما  آیتر با د، ینگاه م موآی  خدمت معاک دائم مف میلف 04همانییوم  بد  اار بیراتر ای  و5

 .با ند معاک مفمیلیمتر با د ای خدمات غیر ریمف  04 متر ای  در صورتف  ه
 لیتته م تتموآی  ختتدمت  تته دارا  ستتنا  یستته صتتفرا و مجتتار  صتتفراو  هستتتند، معتتاک دائتتم  و6

 .با ند مف
 .ها  مادریاد  و ا تسابف مجار  صفراو   امل معافیت دائم است بیمار  و7
 .پرتال هایپرتانسیو  به هر ولتف  ه با د  امل معافیت دائم است و8
 .با ند   میم  دچار هستند، معاک دائم مفها  لیه م موآی  خدمت  ه به هپاتیت و9

نامته معافیتتت پی تنف روده،  ستتانف  ته بتته بیمتار  متابوآیتتک  بتد  دچتتار  بتر استتاس ییی  و14
 .با ند هستند، معاک دائم ای خدمت مف

ها  وروقف  بد دچار هستند ای رفت  به خدمت سربای  معاک دائم  افراد   ه به بیمار  و11
 .با ند مف

با تدو امتا ااتر ای  معافیتت موقتت مف 6ای نوع حاد با د طبتو متاده  بیمار  پاننراتیت  ه و11
 .نوع میم  با د معافیت دائم دارد

  



 

 ibs معافیت سربای  بیمار 

  

ها  پاننراسو فیستول پتاننراس  ها  پاننراس،  یست بیمار  آ  حلقو  پاننراس، سنا و13
 .هستندمعاک دائم 

 .بیمار  فقدا  مادریاد  طحال یا اسپلننتومف دارا  معافیت دائم است و10
 .با ند معاک دائم ای خدمت مف   سانف  ه به بیمار  اسپلنومناآف قابل آمس دچار هستند، و15
ها  تومورها  خلک صفاتف هستند ای رفتت  بته ختدمت ستربای    سانف  ه دچار بیمار  و16

 .با ند معاک دائم مف
افتتراد   تته بتته بیمتتار  فیستتتوآها  مقعتتد ، فتتوو  متته معافیتتت پی تتنف روده،نا طبتتو ییی  و17

 .با ند هستند ای رفت  به خدمت سربای  معاک دائم مف اسفننتر  و بی  اسفننتر  دچار
 .با د بیمار  فیستوآها  نافف و پپلونیدال در  لیه حاآت معاک غیر ریمف مف و18
دچار هستند ای رفت  به ختدمت  0و  3با درجه   داخلف   سانف  ه به بیمار  بواسیرها  و19

 .با ند سربای  معاک دائم مف
داخلتف و ختارجفو و دیافرااماتیتک دچتار  تده ) ها  جدار  تنم اار فرد  به بیمار  فتو و14

دوبتاره وتود  با دو امتا ااتر ومتل  ترده با تند و معاک دائم مف با ند  ه هنوی ی  را ومل ننردند،
با تندو وآتف ااتر ومتل  ترده با تند و در حتال حاضتر  معاک دائم ای ختدمت مف  رده با د، بای هم

 .وارضه با د، ینگاه باید به خدمت سربای  بروند بدو 
مگا وآو  با اختتال ت وملتف   نامه معافیت پی نف روده،  سانف  ه به بیمار  طبو ییی  و11

 .با ند دائم مف دچار هستند، ای رفت  به خدمت معاک
مانند  رو ،  وآیت، اوآستر و غیتره  (IBD)  سانف  ه به بیمار  اآتها  دستگاه اوارچ و11

 .با ند دچار هستند ای رفت  به خدمت معاک دائم مف



جذ  )مانند بیماري سلیاک، اسپرو  تروپیكتال،  ها  سوء سندرم  به بیمار   افراد   ه  و13
معتاک   ستربای   ختدمت  ای رفتت  بته  دچتار هستتند،  روده بیمار  ویپلو آنک ینیكتای  وروو

  .با ند مف  دائم
ستربای   معافیت دائم   امل  تنگف ها  كوآو ، ركتوم و مقعد به ولتف  ه با د  بیمار  و10

 .با د مف
ها  همراه با ووارض مختلک دچار   سانف  ه به بیمار  سندرم پوآیپوییر و انواع پوآیپ و15

 .با ند معاک دائم مف هستند ای رفت  به خدمت سربای 

  

 . لیک  نید معافیت ای طرح پی نف فریندا  ایثارارا  جهت

  

 

 معافیت پی نف آنک ینی تای  وروو روده

  

ای رفتتت  بتته  م تتموآی  ختتدمت  ا  استتت  تته در ی  پتترو پس ر تتتوم، ینتتف بیمتتار  روده و16
 .با ند سربای  معاک دائم مف

،  متر با تتد ستتانتف 14هتتا بی تتتر ای  سیناتریستتها  ومتتل جراحتتف رو   تتنم  تته انتتدایه ی  و17
 .با د  امل معافیت خدمات غیر ریمف مف

پتذیر،  لیته  ستانف  ته رو  دستتگاه اتوارچ  تحریک نامه معافیت پی تنف روده طبو ییی  و18
ند و منجر به اختال ت اوار ف  ده با د یتا ایت   ته قستمتف داد خود هر اونه ومل جراحف انجام

  تته ی  هتتم منجتتر یناستتتوموی یتتا  ختتود را بتته غیتتر ای یپانتتدیس بردا تتته با تتند ای دستتتگاه اتتوارچ
 . وند ای رفت  به خدمت سربای  معاک دائم مف  چسبنداف وسیعف  ده با د،

https://irantahsil.org/%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c-%d9%81%d8%b1%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%ab%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86/


دچتار هستتند و در ی  ووارضتف   بته درمتا  م موآی  خدمت  ه به بیمار  پپتیتک مقتاوم و19
 ود ای رفت  به خدمت سربای  معاک  غیره م اهده مف مانند انسداد، سوراخ  داف، خونریی  و

 .دائم خواهند بود
 سانف  ه به بیمار  دیورتینوآها  مر ، معتده،   لیه ibs طبو معافیت سربای  بیمار  و34

  .با ند به خدمت سربای  معاک دائم مفهستند ای رفت   دیورتینوآوی دچار  اثنف و ر و

مورد معافیت پی تنف آنتک ینی تتای  وتروو روده، معافیتت  حال اار  ما نیای به توضیحات بی تر  در
تحصتیل  توانید با  ار ناسا  ایترا  سربای  پلیپ روده و غیره نیای دا ته با ید مف اآتها  روده، معافیت

 .تماس بگیرید

  

 ibs بازی بیماریمراحل دریافت معافیت سر

پذیر بگیرند باید اقداماتف را برا  ای   تار انجتام  روده تحریک  لیه  سانف  ه قصد دارند معافیت سندروم
بته مراجتت   افتراد بایتد تمتام مراحتل را بته درستتف انجتام دهنتد و متدارک  یم را پتس ای تنمیتل دهنتدو ایت 

را بتته صتتورت  1041روده  عافیتتت پی تتنفصتتالح ارائتته دهنتتدو حتتال در ییتتر  لیتته مراحتتل دریافتتت م ذ 
 . نیم مفصل بیا  مف

 + مراجعه  نید 14به مرا ی پلیس. 
  ها دریافت  نیدو سپس ی  را تنمیل  نید فرم معافیت سربای  را ای ی. 
 یور   نید پذیر را جم   لیه مدارک  یم جهت دریافت معافیت سندروم روده تحریک. 
 هتتا  پی تتنف بتته مرا تتی درمتتانف معرفتتف  تتده  بتترا  دریافتتت تاییدیتته و انجتتام معاینتتات و ییمایچ

 .مراجعه  نید
  ها را به پی ک معاینه  در صورتف  ه هر اونه سوابو پی نف در یما  معاینات دا ته با یدو ی

 . ننده خود ارائه دهید

  

 . لیک  نید معافیت سربای  چربف خو  برا 

  

  

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-%da%86%d8%b1%d8%a8%db%8c-%d8%ae%d9%88%d9%86/


 

 معافیت اآتها  روده

  

   ارفت  نتیجه معاینات پی نف خود در جلسات  میسیو  پی نف حضور دا ته با یدبرا. 
  هتا را بته مستئوآی  ستایما  نظتام وظیفته   تور  حا  با دریافت مدارک  یم و تاییدیته پی تنف ی

 .ارائه دهید

 مراحل بتا  بترا  دریافتت معافیتت پی تنف روده دچتار م تنل یتا معمو  م موآی  خدمت به هنگام انجام
 تواننتتد در تمتتام ستتاوات  تتبانه روی بتترا  دریافتتت با تتند  تته در صتتورت آتتیوم مف مف نقتتض متتدارک  یم

 .صحبت  نند ایرا  تحصیل م اوره بی تر و سریعتر با  ار ناسا 

  

 مدارک الزم برای دریافت معافیت پزشکی روده

سربای  را دریافت  نند باید بته همتراه ختود متدار ف را دا تته  سربایانف  ه قصد دارند معافیت پی نف 
 :با ند مدارک طبو یخری  اطالوات سایما  نظام وظیفه   ور به  نل ییر مف با ند  ه ای 

  ای م موآی  خدمت 0در  3سه قطعه ونس 
 فرم تنمیل  ده پی نف 
 پف برابر اصل ارائه دهند یخری  مدرک تحصیلف را به صورت . 
 اصل و  پف ای تمام صفحات  ناسنامه 
  براه وا سیناسیو 
 ایجاد یک  ماره حسا  باننف ای بانک سپه 
 اصل و  پف  ارت ملف 
  ارائه فرم سوابو تحصیلف و وضعیت تحصیلف ی 

https://irantahsil.org/


  

 . لیک  نید معافیت پی نف یونیورساآیس برا 

  

 صبیشرایط دریافت معافیت استعالجی سربازان دارای روده ع

پذیر به خدمت سربای  رفته با دو ینگتاه ااتر  روده تحریک اار در صورتف  ه سربای  با دا ت  بیمار 
 تواند مرخصف استعالجف بگیتردو معمتو  ایت  مرخصتف بتر استاس او وود  ند مف در حی  خدمت بیمار 

مخصتوص بته  فترم  ود  ه در ی  م موآی  ختدمت بایتد موقعیت جسمف و روحف بیمار در نظر ارفته مف
دریافت  نند و برا  بهبود  وضتعیت  مرخصف استعالجف را پر  نندو سپس تاییدیه پی نف ای پاداا  را

در یما  تعیی   ده باید به پاداتا  ختود مراجعته  ننتدو در  ها بعد ای مرخصف خود به مرخصف بروندو ی 
 .ها برخورد خواهد  د ی  غیر ای  صورت با

  

 پذیر فیت استعالجی سندروم روده تحریکنکاتی در مورد گرفتن معا

پتذیر هستتتند بترا  اتترفت  مرخصتتف استتعالجف بایتتد پتیچ ای انجتتام هتتر  ستربایانف  تته دارا  روده تحریک
 . ار  به ای  ننات مهم توجه  نند

  اطالوتتات  خصتتف ختتود را بتته صتتورت  تتامال دقیتتو ارائتته دهنتتد تتتا ای بتتروی هتتر اونتته ا تتتباه در
 .لوایر   ودصدور معافیت استعالجف ج

 متقاضیا  معافیت استعالجف باید اثر انگ ت، ونس و مدارک  ناسایف معتبر را ارائه دهند. 
   صالح خود را در اواهف استعالجف م خص  نند سربایا  باید مرج  ذ. 

  

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-%db%8c%d9%88%d9%86%db%8c%d9%88%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%84/


 

 ای  پلیپ رودهمعافیت سرب

  

 ها   پی ک متخصص نباید مدت یما  مرخصف استعالجف را درج  ندو بلنه تنها باید  لیه ن تانه
 .بیمار  را در اواهف صادر  ده بیا  و تا ید  ند

  پی ک متخصص باید در اواهف پی نف خود بته بیمتار بتود  ستربای و نیتای بته دریافتت معافیتت
 .استعالجف او تا ید  ند

 . لیک  نید دفترچه معافیت سربای  طالوات در موردجهت  س  ا

  

روده  ها و  رایط دریافت معافیتت پی تنف م اوره در مورد معافیت پی نف روده، بیمار  جهت دریافت
، معافیتت پی تنف ibs بیمتار  پتذیر، معافیتت ستربای  و دستگاه اتوارچ، معافیتت ستندروم روده تحریک
معافیت سربای  پلیپ روده و مراحل دریافتت معافیتت  آنک ینی تای  وروو روده، معافیت اآتها  روده،

 .ها  ییر تماس حاصل نمایید به  ماره ایرا  تحصیل نف روده وصبف با م اورا پی 

 تماس ای سراسر   ور – 9099072952

 تماس ای استا  تهرا  – 9099072952

    11صبح اآف  8پاسخگویف همه رویه ای  ای تلف  ثابت بدو  ارفت   د تماس

  

https://irantahsil.org/%d8%af%d9%81%d8%aa%d8%b1%da%86%d9%87-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c/
https://irantahsil.org/


 ل خالصه مط

داوطلبا  را قبل ای رفت  بته دوره ختدمت بتا معافیتت پی تنف  در ای  مقاآه ای ایرا  تحصیل سعف  ردیم 
وظیفته ای  نامته ستایما  نظتام توانند طبتو ییی  ییرا  سانف  ه دچار ای  بیمار  هستند مف .روده ی نا  نیم

هتا  متعتدد   ینته و ییمایچمعا هتا بایتد بترا  دریافتت معافیتت پی تنف ختود متورد خدمت معاک  وندو ی 
قتوانی  و  ترایط  یم بترا  دریافتت معافیتت دائتم، موقتت،  قرار بگیرندو حال در ای  مقاآه در مورد  لیته

 صحبت  ردیمو حال در صورتف  ه  ما به هر اونه م نلف در ایت  متورد برختورد استعالجف و ای ریم
چنتی   بهتتر راهنمتایف  ننتدو هم هتا  تما را تتا ی  توانید با  ار ناسا  ایرا  تحصیل تماس بگیریتد  ردید مف

پی تنف آنتک ینی تتای  وتروو روده، معافیتت اآتهتا   توانند در متورد معافیتت ها در صورت آیوم مف ی 
 .روده نیی با م موآی  خدمت صحبت  نند روده و معافیت سربای  پلیپ

 


