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مراحلی وجود  تبدیل معافیت پزشکی به کفالت  پیش از هر اقدامی شما باید با مسیری که در پیش رو دارید آشنا باشید . مطمئنا برای

معافیت پزشکی موجب محروم شدن افراد از برخی از موقعیت های  دارد که اگر از آن مطلع باشید سریع تر به نتیجه خواهید رسید.

شغلی می شود و کارفرما ها بیشتر برای استخدام افرادی که از این معافیت استفاده نکرده اند تمایل دارند به همین سبب عده ای به  

 دنبال ابطال معافیت پزشکی می باشند. 

 آیا ابطال کارت معافیت پزشکی مقدور است؟ 

به طور مثال این کار می تواند به عدم موفقیت  کارت معافیت پزشکی سربازی ممکن است موجب ایجاد محدودیت هایی شود ابطال 

بنابراین برخی از افراد به ابطال این   مشکالتی در کسب گواهینامه راهنمایی رانندگی منجر شود. در استخدام در بسیاری از شغل ها و 

 کارت می اندیشند. 

 ابطال کارت معافیت پزشکیشرایط 

دو ساله بپردازند.نکته   یبه خدمت سرباز ی پزشک ت ی پس از لغو معاف دی است که مشموالن با نی خصوص ا نی قابل توجه در ا  ینکته 

  در واقع  شود   تی تواند مانع ابطال کارت معاف یکه مچرا خودشان است  یسالمت  ت ی به آن توجه داشته باشند وضع دی با انی که متقاض یا

شرایط ابطال کارت معافیت پزشکی از موضوعات مهمی   خود اقدام کند. ت ی لغو معاف یکامل باشد تا بتواند برا مت سالدر  دی فرد با

عالوه بر سالمت بدنی که شرط اساسی ابطال کارت معافیت  است که باید پیش از اقدام در این خصوص تحقیق و مطالعه انجام شود.

ابطال کارت در آن است که  اهمیت سن دیگری نیز دارد که در ادامه به بررسی آن ها خواهیم پرداخت.است، انجام این امر شرایط 

افیت پزشکی اقدام کنند و برای افراد با مدارک تحصیلی متفاوت شرایط سنی  مشمول در هر سنی نمی تواند برای ابطال کارت مع

وق دیپلم تنها تا پایان سی سالگی می توانند معافیت خود را لغو کنند در  صیلی دیپلم یا فحبه طو رمثال افراد با مدرک ت اوت است. متف

 ادامه ی این مقاله سایر مدارک تحصیلی از فوق لیسانس و دکتر یاز این منظر بررسی می شود. 

 سال است.  30شرایط سنی برای افراد مشمول با مدرک تحصیلی زیر دیپلم و یا دیپلم حداکثر  

 سال می باشد.  36سال و برای مدرک کارشناسی ارشد حداکثر    33با مدرک لیسانس  این شرایط برای مشموالن

 سال تصویب شده است.   40شرایط سنی برای افراد مشمول که مدرک دکتری دارند حداکثر 

ل کارت  عات قابل بحث عدم امکان تبدیل معافیت پزشکی به کفالت می باشد چرا که افراد باید بالفاصله پس از ابطا ضواز دیگز مو 

ابطال می کنند نمی توانند از هیچ از یک  به طور کلی افرادی که معافیت پزشکی خود را  معافیت خود به خدمت سربازی اعزام شوند.

   غیره استفاده نمایند و باید بالفاصله به خدمت سربازی اعزام شوند. از معافیت های دیگر شامل کفالت،ایثارگری و

 

 پزشکی سربازی  مدارک الزم برای لغو معافیت 

در ابتدا شایان ذکر است که مدارک این امر برای تمام مشموالن یکسان است بنابراین چنانچه یکی از مدارک زیر را ندارید امکان  

 ابطال کارت تحت هیچ شرایطی امکان پذیر نخواهد بود. 

 از مدارک مورد نیاز می تواند به موارد زیر اشاره کرد: 

شناسایی شامل شناسنامه،کارت ملی،عکس پرسنلی که به تازگی گرفته شده باشد و مدارکی از این قبیل که برای اثبات  ارائه ی مدارک  

 هویت شخص مشمول الزم است. 

کارت معافیت پزشکی بی شک از جمله مدارکی است که وجود آن در پرونده شخص متقاضی الزم است.. همچنین افرادی که برای  

 د اقدام می کنند باید تعهد دهند که بالفاصله به خدمت سربازی اعزام خواهند شد. لغو معافیت پزشکی خو

فردی که قصد ابطال معفیت پزشکی خود را دارد باید عالوه بر مدارک ذکر شده باید برای معاینه ی پزشکی و دریافت تائیدیه سالمت  

 اقدام نماید.بنابراین مدارک به طور کلی شامل موارد زیر است: 



 اصل کارت معافیت پزشکی  •

 تعهدی مبنی بر اعزام به خدمت سربازی در اولین فرصت  •

   برگه معاینه پزشکی و تائید صالحیت تحصیلی •

 

 با کفالت  یپزشک تی کارت معاف ضی تعو یچگونگ

داراند، به  کفالت هم برخور قی از طر ت ی معاف افت ی در طی کرده اند اما از شرا افتی در ی پزشک تی که کارت معاف یاز افراد  یاری بس

مربوطه   نی کردن شغل به همراه دارد.مطابق قوان  دای پ  نهی در زم ییها ت ی محدود یسرباز ت ی آن به کفالت هستند.چراکه معاف لی دنبال تبد

کفالت   ط ی حائز شرا لی عنوان به دل  چی توانند به ه یکرده اند،نم افتی خود را در ی پزشک تی که کارت معاف یآن دسته از مشموالن 

  ط ی باشد.از شرا یم ی سرباز ت ی معاف افتی در ی روش ها نی تر جی کفالت مادر از را .ندی خود را ابطال نما  یپزشک ت ی بودن،کارت معاف

شود   دی بودن مادر به فرزند خود تائ  ازمندی که ن  ی طالق پدر ومادر است. به نحو ا ی نبودن پدر و  اتی ح  دی در ق ت، ی نوع معاف نی ا افتی در

اقدام برای این نوع معافیت در صورتی امکان پذیر است  سال خانواده باشد. 18  یتنها پسر باال دی باشد.الزم به ذکر است مشمول با یم

 که مشمول از قبل برای دریافت معافیت پزشکی اقدام نکرده باشد و کارت معافیت پزشکی دریافت نکرده باشد. 

 

 ط ابطال کارت معافیت پزشکی اعصا ب روان شرای 

ادامه بررسی شده است که مشموالن دارای این شرایط می توانند برای ابطال  در  شرایط ابطال معافیت پزشکی اعصاب و روان

 و از محدودیت ها و مشکالت آن اسوده شوند.این موارد به شرح زیر است:   معافیت خود اقدام کنند

انی متعادلی برخوردار باشد به نحوی که پزشکی که زمانی مشمول را بیمار تشخیص داده است  مشمول باید از شرایط رو •

باید بهبودی کامل و سالمت روانی وی را تائید کند. این معافیت بدون وجود سالمت روانی و توان جسمی کافی لغو نخواهد  

 باشد.  شد و اولین و مهم ترین شرط ابطال کارت معافیت پزشکی اعصاب و روان می

 

را   ییها ت ی محدودروان مانند سایر معافیت های پزشکی اعصاب و  یپزشک یها تی لغو معاف  یبرا  فهی وظنظام  سازمان  •

  نی ا ی مقرر شده برا نی ارتباط دارد. طبق قوان  زی مشموالن ن  یلی به نوع مدرک تحص یسن   طی شرا نی مقرر کرده است. البته ا

ود را  خ  تی معاف توانندی م ی سالگ ۳۰است تنها تا سن  پلمی فوق د  ای و  پلمی د پلم،ی د ری ز شانی لی که مدرک تحص ی مورد، افراد

 لغو کنند. 
در   نی اقدام کنند. ا تی لغو معاف یمهلت دارند تا برا  یسالگ ۳۳تنها تا  زی ن  سانس ی در مقطع ل  لی فارغ التحص افرادهمچنین 

 مهلت دارند.  یسالگ  ۴۰تا  یدکتر النی و فارغ التحص  ۳۶تا  سانسی مدرک فوق ل  ی دارا انی است که متقاض یصورت 
 به خدمت بروند.  تی از لغو معاف باید پس اعصاب و روان را داشته باشند  ی پزشک تی ابطال معاف طی که تمام شرا ی افراد

 

 مشکالت دارندگان کارت معافیت پزشکی

محدودیت هایی در بسیاری از موقعیت های شغلی و استخدامی شرکت ها  از مهم ترین مشکالت این افراد می توان به مواجه شدن با 

ه کارفرمایان نیروهای انسانی سالم را ترجیح می دهند اما  ک چرا   اشاره کرد و این افراد در روند یافتن شغل با مشکل مواجه می شوند. 

هنگام استخدام آزمون عملی گرفته می شود تا دارندگان  بهتر این است که کارفرمایان در آگهی های استخدامی خود ذکر نمایند که در 

  رابطه برخی از دستگاه ها نسبت به استخدام  در این  معافیت پزشکی بی دلیل از به دست آوردن شغل مورد نظر محروم نمانند.

معایب انگشت شمار کارت  افرادی که کارت معافیت اعصاب و روان دارند حساسیت بیشتری دارند بنابراین بسیاری از افراد به دلیل 

 معافیت پزشکی از دریافت آن اجتناب می کنند و با رفتن به سربازی دچار مشکالت عدیده ای در حین خدمت می شوند. 

 

 

 



 افرادی که کارت معافیت پزشکی دارندشغل مناسب 

چرا که برخی از مشاغل   نمایند خود را انتخاب با وضعیت جسمانی افرادی که کارت معافیت پرشکی دارند بهتر است مشاغل مناسب 

توانایی فیزیکی باالیی دارند. معافیت های پزشکی که به دالیل چاقی یا الغری اعمال می شوند معموال مشکلی در فرایند  نیاز به 

های   که به دالیلی مانند مشکالت تنفسی، بیماری های قلبی، بیماری از طرف دیگر برخی از معافیت ها هم استخدام نخواهند داشت.

و مشابه آن هستند از استخدام در برخی از مراکز منع شده اند.به طور مثال افرادی که دچار کم   ،مغز و اعصابمربوط به بینایی

بینایی هستند ممکن است برای مشاغلی که با تایپ و نوشتن مطالب سرو کار دارند مناسب نباشند اما در مشاغل آزادی مانند  

 بوتیک لباس توانمند و موفق باشند.  فروشندگی در گل فروشی و یا

 

 هزینه ابطال کارت معافیت پزشکی 

خواهند کارت   ی که م یشود. افراد یمتعیین مربوطه  یارگان ها گر ی و د فه ی توسط سازمان وظ ی پزشک ت ی ابطال کارت معاف نهی هز

  پرداخت  فهی وظنظام  شده را به مشخص   ی  نهی سازمان، هز نی در زمان اقدام و مراجعه به ا دی باطل کنند با ی لی خود را به هر دل تی معاف

مربوطه   ی ادار یو پروسه ها ی سالمت متقاض دیی تا ی مختلف برا یپزشک ناتی است که باطل کردن کارت و انجام معا یعیطب .نمایند

  ک ی که در زمان ثبت اطالعات و مدارک مشموالن است  چگونگی پرداخت به این صورت. اما یی می باشدها نهی پرداخت هز ازمندی ن 

را به آن حساب   ی کارت پزشک تی ابطال معاف نهی هز دی که با ردی گ ی قرار م یمتقاض اری خت سازمان در ا  نی شماره حساب مربوط به ا

  ی  نهی امر در نظر گرفته شده است هز نی ا ی که برا ی ا نهی هز .صورت پذیرد  تی مراحل مربوط به ابطال معاف گری تا د ندی نما زی وار

 نباید برای مشموالن نگرانی ایجاد کند. و  ست ی ن  یادی ز

 

 انواع معافیت ها: 

 همسران و فرزندان  •

 آزادگان و همسر و فرزندانشان •

 خواهر یا برادر شهید  •

 تک فرزند ها •

 درصد  70درصد و همسر جانبا باالی 50درصد،فرزند جانباز باالی 25جانبازان باالی •

 مادری که حضانت فرزند را بر عهده دارد.  •

 سال مشمول رشته های اجباری  45اشخاص باالی   •

 . به طور کلی معافیت ها به سه دسته کلی تقسیم می شوند •

 

 معافیت های وزارت بهداشت مشمول چه اشخاصی می شود؟ 

 اشخاصی که گواهی معافیت از مقطع قبلی خود را دارند. 

 خدمت داوطلبانه در جبهه باشد. ماه   6در صورتی که داراری 

 فارغ اتحصیل می شوند.   1380ذر خانم های متاهلی که قبل از آ

 دارا بودن بیماره های حاد با تائید شورای عالی پزشکی 

 افرادی که مشمول عملکرد استثنایی و استعداد درخشان هستند. 

 فارغ التحصیالن خارج از کشور که شهریه خود را پرداخته اند. 

 ماه دوره امریه سربازی را گذرانده باشد.  12اشخاصی که پس از کاردانی رشته های اجباری یا اختیاری به مدت  همچنین 

 افرادی که پس از مقطع کارشناسی و باالتر از آن،دوره امریه سربازی را سپری کرده اند. 



 

 مراحل گرفتن معافیت پزشکی: 

 اینه اولیه تائید شود. به عنوان اولین مرحله باید بیماری مشمول بعد از مع

 سپس با توجه به آزمایشات و معاینات شورای پزشکی بیمارستان بیماری مشمول تائید می شود.  

 تائید نهایی بیماری به وسیله شورای پزشکی عمومی در مرحله بعدی انجام می شود. 

 ثبت نمایند.  10د را در دفاتر پلیس + می توانند اعتراض خو افراد اگر به رای صادره از شورای پزشکی اعتراض داشته باشند

.همچنین الزم است توجه کنید که رای شورای  با وجود این اعتراض پرونده پزشکی فرد به شورای عالی پزشکی ارجاع داده می شوند

ات  بیماری فرد توسط شورای پزشکی شهرستان پس از انجام معاین  پزشکی قابل اعتراض نیست و قطعی و الزم االجراء است. اگر

 تائید نشود مشمول قادر است بر اساس تشخیص شورا یا اعتراض خودش درخواست معاینات تخصصی دهد.

 بیماری هایی که سبب صدور معافیت پزشکی برای شخص مشمول می شود موارد ذیل است: 

 بیماری های مربوط به پوست و بافت آن  

 بیماری های عمومی 

 بیماری های مربوط به غدد 

 مغز و اعصاب بیماری ها 

 بیماری های استخوانی 

 بیماری های شکم و دستگاه گوارش 

 بیماری های خونی و بدخیمی ها 

 بیماری های فک و دهان و دندان هم می تواند شخص را معاف کند. 

 چشم و بینایی هم می تواند باعث معافیت شخص شود. 

 

 

 آخرین اخبار معافیت پزشکی 

 شرط معافیت سربازی مشموالن خارج از کشور  •

خدمت نظام وظیفه برای مشموالن سربازی همواره یک دغدغه بوده، حال با اجرای برنامه همکاری با متخصصان و کارآفرینان 

این امکان فراهم شده است تا این متخصصان با اجرای   ایرانی خارج از کشور توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری،

در اجرای سربازی تخصصی    کنند.معاون علمی و فناوری رییس جمهور اظهار داشت:  طرح تحقیقاتی کارت معافیت سربازی دریافت 

دانشگاه برتر کشور را برای انجام این   ۴۰۰برای ایرنیان خارج از کشور، سخت گیری ها برای تعریف طرح تحقیقاتی کمتر است، تا 

سال به جای انجام نظام وظیفه،   ۲مدت حدود کمتر از طرح مدنظر قرار می دهیم، این افراد می توانند با حضور در داخل کشور در 

طرح تحقیقاتی اجرا کنند.در اجرای این برنامه با مساعدت ستاد کل نیروهای مسلح، نظام وظیفه تخصصی را برای ایرانیان خارج از  

طراحی و   کشور  بخش طرح تحقیقاتی جایگزین خدمت در خارج از کشور و طرح تحقیقاتی جایگزین خدمت در داخل  ۲کشور در 

نفر   ۱۰۰تاکنون برای  بسیاری از ایرانیان خارج از کشور از این طرح استقبال کرده اند به طوری که  اجرا شد.   از سال گذشته  

 .طرح نظام وظیفه تخصصی تعریف شده است

 مشموالن متاهل دارای دو فرزند کارت معافیت سربازی دریافت نخواهند کرد •



اسفندماه مجلس شورای اسالمی و در جریان رفع ایرادات شورای نگهبان به الیحه   ۲۵ی روز چهارشنبه نمایندگان در جلسه علن  

(  ۱۱۰را حذف کردند.در این بند آمده بود که با رعایت اصل یکصد و دهم )  ۱۰تبصره  ۳کل کشور، بند الحاقی  ۱۴۰۱بودجه سال 

فرزندآوری، مشمولین غایب و غیر غایب متأهل دارای   ده و تشویق به و در راستای توجه به امر مقدس استحکام خانوا اساسی  قانون

 .شونددو فرزند و بیشتر که باالی سی سال سن دارند، از انجام خدمت وظیفه عمومی به صورت رایگان معاف می 

 


