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موضوع چه اهمیتی های افراد مشمول خدمت وظیفه عمومی، ابطال کارت معافیت پزشکی است. اما این یکی از دغدغه

دارد؟ بسیاری از افراد مشمول خدمت سربازی به واسطه ابتال به یک بیماری خاص یا یک عارضه از رفتن به خدمت 

آورد، ها و مشکالتی به بار میی همراه خود محدودیتشوند. از سوی دیگر داشتن کارت معافیت پزشکسربازی معاف می

از جمله عدم موفقیت به استخدام در مشاغل دولتی و یا حتی خصوصی، مشکل در اخذ گواهینامه رانندگی و غیره. بنابراین 

رد یا نه بسیاری از افراد سعی در ابطال کارت معافیت خود دارند، اما اینکه امکان ابطال کارت معافیت پزشکی وجود دا

سوال اساسی آنها است. اقدام برای لغو کارت معافیت پزشکی نیاز به شرایط خاصی دارد که افراد در صورت داشتن و 

 .توانند برای ابطال کارت معافیت خود اقدام کننداحراز این شرایط می 

  

 مراحل ابطال کارت معافیت پزشکی
وظیفه عمومی محل اخذ معافیت پزشکی ت پزشکی خود را به نظام مشمولین بایستی مدارک الزم جهت ابطال کارت معافی

عالی پزشکی استان محل اخذ معافیت پزشکی بررسی خواهد شد. در صورت  تحویل دهند. سپس پرونده متقاضی در شورای

 ررسیصورت متمرکز در پروسه باحراز بهبودی کامل و تشخیص سالمت فرد، پرونده در سازمان وظیفه عمومی ناجا به 

شوند. همچنین شده و بدون غیبت به خدمت سربازی اعزام می گیرد و در صورت تأیید کارت معافیت پزشکی باطلقرار می

 .در صورت نیاز به معاینات تخصصی، فرد باید هزینه معاینات را بپردازد

در این مرکز فرم درخواست  + است که10آوری مدارک مورد نیاز و مراجعه به دفتر پلیس اولین گام برای اقدام، جمع

کند و در مرحله بعد فرآیند گیرد. متقاضی با تکمیل این فرم درخواست خود را ثبت میابطال در اختیار داوطلبان قرار می

 .عالی پزشکی بررسی خواهند شدابطال کارت معافیت سربازی توسط شورای 

  

 مشکالت استخدامی ناشی از معافیت پزشکی
رادی که کارت معافیت پزشکی دارند، پیدا کردن شغل مناسب است. بسیاری از افراد به دلیل داشتن این یکی از مشکالت اف

 شود که بسیاری از مشموالن نظامهای مختلف استخدام شوند. این امر باعث میتوانند در سازمان ها و ارگانکارت نمی

ر ادامه به بررسی مشکالت داشتن کارت معافیت پزشکی و دنبال راهی برای رهایی از این مشکل باشند. لذا د وظیفه به

 .پردازیم همچنین اقداماتی که برای لغو و ابطال این کارت الزم است می
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 های اجتماعی معافیت پزشکیمحدودیت
تخدام اسای که برای گونهبه مشمولینی که معافیت پزشکی در دست دارند، در پیدا کردن شغل با محدودیت مواجه می شوند. 

در بعضی از ارگان ها، با توجه به ضوابط سازمانی، دچار مشکل خواهند شد. این دسته از افراد در صورت ارائه 

خورند و باید در مراکز معاینات تخصصی راهور برای تأیید نامه رانندگی و راهنمایی نیز به مانع برمیدرخواست گواهی

 . صالحیت، معاینه پزشکی انجام دهند

  

 عیهاطال

آیین نامه معافیت سربازی به بررسی شرایط و مراحل دریافت معافیت برای بیماران اعصاب و روان پرداخته است  ۳۳ماده 

و افرادی که عالوه بر ابتال به بیماری دارای شرایط ذکر شده در این ماده از آیین نامه باشند، می توانند از معافیت پزشکی 

 .دائم بهره مند گردند

  

 با کارت معافیت پزشکی امکان پذیر است؟ استخدام
داشتن حق کار برای همه افراد باید مساوی باشد. کسانی که در یک پروسه قانونی کارت معافیت پزشکی خود را اخذ 

های دولتی مشغول به کار توانند در دستگاهاند، داشتن این کارت نباید مانع از اشتغال آنها شود. افراد جویای کار میکرده

وند و کارفرمایان نباید دارندگان معافیت پزشکی را از استخدام محروم کنند. اگر شغلی هم نیاز به توانایی جسمی داشته ش

شدگان مصاحبه عملی به انجام دهد و عنوان کند که کار مورد نظر به تواند برای استخدام از پذیرفتهباشد، کارفرما می
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فرما دارندگان معافیت پزشکی را از تصاحب آن شغل محروم کند، معیاری توانایی جسمی نیاز دارد. اما اینکه کار

 .غیرقانونی است

  

 مشاغل مناسب برای دارندگان کارت معافیت پزشکی
افرادی که دارای کارت معافیت پزشکی هستند بهتر است شغلی را انتخاب کنند که متناسب با وضعیت جسمانی آنها باشد. 

هایی چون مشکالت تنفسی، در دستیابی افراد به شغل موردنظر خود نیستند، اما معافیتبعضی از معافیت ها مانعی 

توانند در بعضی از مراکز باعث رد های قلبی میهای مغز و اعصاب، بیماریهای چشمی، کم بینایی، بیماریبیماری

 دام شود که نیازمند کار جسمی سنگینتواند در جایی استخدرخواست برای کار باشد. مثالً کسی که مشکل تنفسی دارد، نمی

 .است

  

 نحوه ابطال کارت معافیت پزشکی
ماهه برای افراد مشمول امری اجباری است و فردی که خدمت سربازی نرفته  24خدمت سربازی و پشت سر گذاشتن دوره 

 .معافیت موقت داشته باشددولتی و یا خصوصی استخدام شود، مگر اینکه دولتی، نیمه تواند در هیچ مؤسسهباشد، نمی

قوانینی برای ابطال کارت معافیت پزشکی وجود دارد و مشموالن این قانون اگر از قبل دارای بیماری بوده که آن بیماری 

 .توانند با رأی شورای پزشکی کارت خود را باطل کنند و برای اعزام به سربازی اقدام نمایند بهبود پیدا کرده باشد، می
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 ط لغو معافیت پزشکیشرای
اورد. سازمان وظیفه شروطی را فراهم طور که اشاره شد معافیت پزشکی برای افراد مشکالت بسیاری به وجود میهمان

کرده که در صورت لزوم و داشتن این شرایط امکان ابطال کارت معافیت وجود دارد. نکته اساسی این است که مشموالن 

پزشکی، باید به خدمت دو ساله سربازی بروند و امکان معافیت به هر دلیلی وجود نخواهد نظام وظیفه بعد از لغو معافیت 

 .داشت. بنابراین وضعیت سالمت افراد باید محرز شده باشد تا مانعی برای خدمت سربازی ایجاد نکند

  

 چهار شرط اساسی برای ابطال کارت معافیت پزشکی
ابطال کارت معافیت پزشکی شرط سن است که مشمول از سالمت کامل  ترین شرایط برایشرایط سنی: یکی از مهم .1

 .درستی انجام دهدهای نظامی را به برخوردار باشد و بتواند فعالیت

 :شرح زیر استشرایط سنی به 

 .سال است 30دیپلمک حداکثر شرایط سنی برای افراد مشمول با مدرک تحصیلی زیر دیپلم، دیپلم، فوق

 .سال است 33رک تحصیلی لیسانس: حداکثر برای افراد با مد

 سال 36ارشد: حداکثر برای افراد مشمول با مدرک تحصیلی کارشناسی 
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 .سال است 40برای افراد مشمول با مدرک تحصیلی دکترا: حداکثر 

  

ند و فاده کنهایی چون کفالت، معافیت ایثارگری و غیره استتوانند از معافیت افراد صورت باطل کردن کارت خود نمی .2

 .حتماً باید برای اعزام به سربازی اقدام نمایند

  

یکی دیگر از شرایط ابطال کارت معافیت پزشکی، مراجعه به پزشک متخصص و داشتن گواهی است. برای داشتن این  .3

اند، اخذ کردهکه معافیت پزشکی خود را  وظیفه عمومی شهر خود رفته و از همانجاییگواهی پزشکی، افراد باید به نظام

بر بهبود کامل بیماری و  عالی پزشکی وظیفه عمومی استان مبنیگواهی بهبودی دریافت کنند و در صورت تأیید شورای 

شود و طی تأیید نهایی کارت معافیت پزشکی آنها ها، پرونده در سازمان وظیفه عمومی ناجا بررسی مینداشتن سایر بیماری

 .شوندسربازی آماده می ابطال و برای اعزام به خدمت

  

یکی دیگر از شرایط ابطال کارت شناسایی، داشتن مدارک الزم و دیگر امضای تعهدنامه است. مشموالنی که متقاضی  .4

لغو معافیت خود هستند، باید تعهد بدهند که بعد از لغو معافیت برای رفتن به خدمت سربازی اقدام کنند. فردی که این مدارک 

 .باید دوباره مورد معاینه قرار گیرد تا وضعیت سالمت وی بررسی شود و برگه آماده خدمت را دریافت کند را ارائه کند،
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 قانون ابطال کارت معافیت پزشکی
د. گیرها و بندهایی است که سازمان وظیفه برای داوطلبان در نظر میقوانین ابطال کارت معافیت پزشکی دارای تبصره

شود. بنابراین داشتن کارت معافیت پزشکی باعث ایجاد مشکالت مهمی در هنگام استخدام فرد می دانیدطور که میهمان

های جدیدی بر روی زندگی اجتماعی و شغلی فرد است. تنها کاری که مشمولین ابطال این کارت به معنای باز شدن پنجره

لی عاات بهبودی خود ارائه دهند. این نتایج در شورای باید انجام دهند این است که معاینات و آزمایشات مربوطه را برای اثب

 .تواند به خدمت سربازی اعزام شودگیرد و بعد از تأیید، فرد میپزشکی مورد بررسی قرار می

ها استفاده کنند. از دیگر بندهای قانون ابطال معافیت افراد شاید بخواهند بعد از ابطال معافیت پزشکی از دیگر معافیت

ه چنین وظیفاست افراد نمی توانند بعد از لغو کارت خود، از دیگر معافیت ها استفاده کنند. قوانین جدید نظام  پزشکی این

 .دهد و فردی که معافیت پزشکی خود را باطل کند، حتماً باید به خدمت سربازی برودای به افراد نمی اجازه

  

 مدت زمان ابطال معافیت از پزشکی
ت خود را باطل می کند، به معنای بازیافتن توان جسمی و روانی است. در واقع این فرد بهبود هنگامی که شخصی معافی

  .یافته و توان رفتن به خدمت را دارد. بنابراین این شخص با باطل کردن کارت معافیت خود موظف به رفتن به خدمت است

شرایط امکان پذیر است. حداقل و حداکثر سنی که  همانگونه که گفته شد باطل کردن معافیت شرایطی دارد که تنها تحت آن

سال است که با توجه به نوع مدرک  ۴۰تا  ۳۰متقاضیان می توانند برای ابطال کارت معافیتشان اقدام کنند، بین سن 

 .تحصیلی مشخص می شود

  

 .بر روی لینک کلیک کنید معافیت پزشکی قوز قرنیهبرای اطالع از 

  

 هزینه ابطال کارت معافیت پزشکی
افرادی که شود. های ذی ربط تعیین میهر ساله هزینه ابطال کارت معافیت پزشکی از سوی سازمان وظیفه و ارگان

 .خواهند کارت معافیت خود را باطل کنند، باید هزینه مقرر را به سازمان وظیفه پرداخت نمایندمی

باید تأکید کرد که باطل کردن کارت معافیت و تأیید سالمت متقاضی و طی کردن مراحل اداری، نیازمند پرداخت یکسری 

حساب  در زمان ثبت اطالعات و مدارک، مشموالن یک شماره هاست. نحوه پرداخت این هزینه به این شکل است کههزینه

دهند که باید هزینه ابطال معافیت کارت پزشکی به حساب تعیین شده مربوط به این سازمان در اختیار متقاضی قرار می

 .واریز شود تا بتوانند مراحل دیگر را طی کنند

  

 ابطال کار معافیت اعصاب و روان
توانند معافیت خود را باطل اعصاب و روان به دو صورت است که مشموالن با داشتن این شرایط میابطال کارت معافیت 

 :کنند

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-%d9%82%d9%88%d8%b2-%d9%82%d8%b1%d9%86%db%8c%d9%87/
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ترین شرایط این است که افراد بتوانند با نامه ترین و اساسیبرخورداری از سالمت روانی کامل: یکی از مهم .1

توانند با داشتن توان اند، حاال میشدهپزشک ثابت کنند که اگر به بیماری اعصاب و روان مبتال بودند و معاف 

 روانی و جسمی بازیافته، کارت خود را لغو کنند
خواهد که با نوع مدرک تحصیلی مشموالن ارتباط دارد. طبق معافیت اعصاب و روان شرایط سنی خاصی می .2

توانند سالگی می 30ا دیپلم است، تنها ت قوانین مقرر شده افرادی که مدرک تحصیلیشان زیر دیپلم، دیپلم یا فوق

سالگی و  36لیسانس تا سالگی، فوق 30معافیت خود را لغو کنند. همچنین افراد در مقاطع لیسانس هم تا 

سالگی این مهلت را دارند. افرادی که از این طریق کارت معافیت خود را ابطال  40التحصیالن دکترا تا فارغ

 .ازی بروندتوانند بعد از لغو معافیت خدمت سربکنند، می

  

  

  

 

  

 ابطال کارت معافیت واریکوسل

گی فرد سالطور معمول در سن پانزده تا بیست و پنج بیماری واریکوسل یک بیماری شایع آلت تناسلی در مردان است که به 

ل خواهند هایی که در درون کیسه بیضه وجود دارند، دچار اختالرگها و سرخسازد. در این بیماری سیاهرگرا درگیر می

توان های زیادی وجود دارد و نمیگیریوظیفه در رابطه با قوانین معافیت از طریق این بیماری سختشد. در سازمان نظام



8 
 

راحتی معافیت پزشکی گرفت. همچنین ابطال کارت معافیت بعد از روند خاصی دارد و افراد باید اخبار جدید در مورد به 

 .ندشرایط ابطال کارت را دنبال کن

شود، از جمله معافیت از رزم، معافیت دائم یا واریکوسل درجات مختلفی دارد که باعث معافیت افراد به سه شکل می

 .معافیت موقت

توانند معاف از رزم شوند یا معافیت موقت بگیرند. اما افرادی که افرادی که دارای بیماری درجه یک واریکوسل هستند، می

 .کنندچار بیماری درجه سه واریکوسل هستند، معافیت دائم را دریافت مینیازی به جراحی دارند و د

از عمل جراحی برطرف شده حال اگر کسی در شرایط معافیت از رزم یا معافیت موقت قرار داشته باشد و یا بیماری او پس 

برای ابطال کارت معافیت  تواند از طریق مراجعه به محل وظیفه عمومی که معافیت پزشکی از آنجا اخذ کرده،باشد، می

تواند کارت معافیت سربازی خود را باطل از بررسی پرونده در صورت تأیید رفع مشکل، شخص میخود اقدام نماید و پس 

 .کند

الزم به ذکر است افراد باید حتما فرایند پزشکی برای اثبات داشتن چنین بیماری را طی کرده باشند.چراکه اگر بعداً بخواهند 

 .عافیت خود را باطل کنند، باید نامه پزشکی در خصوص داشته این بیماری و رفع آن همراه خود داشته باشندکارت م

  

  

 اطالعیه

و قوانین و مقررات مربوط به آن،  معافیت پزشکی مشموالن متقاضی معافیت پزشکی برای کسب اطالع از آیین نامه

سامانه تلفن گویا به شماره  vazifeh.police.ir عمومی به نشانیتوانند به پایگاه اطالع رسانی سازمان وظیفه می

 .مراجعه کنند @ sarbazvazifeh ، کانال سازمان در پیام رسان سروش به نشانی۰۹۶۴۸۰

  

  

 ابطال کارت معافیت چشم

نه هرگو های چشمی و بینایی است وشود، بیماریترین مشکالت پزشکی که باعث دریافت کارت معافیت مییکی از مهم

اند، شود. افرادی که قبالً کارت معافیت چشم را دریافت کردهنقص در چشم افراد باعث اختالل در زندگی فردی شخص می

 .معاف از رزم یا معاف دائم خواهند بود
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 :نکته مهم

 بیماری خود توسطاگر شخصی قصد داشته باشد به ابطال کارت پزشکی خود از طریق پزشکی اقدام کند، باید از رفع 

پزشک متخصص مطلع شده و فرآیند پزشکی را طی نماید. بعد از آنکه مدارک الزم در ارتباط با صحت بهبود بیماری 

شد، باید به کمیسیون پزشکی محل اخذ معافیت پزشکی خود مراجعه کرده و پرونده دوباره به جریان بیفتد و بعد از دریافت 

اند و به ه خدمت شود. الزم به ذکر است افرادی که از معافیت پزشکی چشم برخوردار بودهآن دوباره وارد پروسه اعزام ب

 .های دیگر نخواهند بوداند، در هر شرایطی باید به خدمت سربازی بروند و شامل معافیتابطال کارت خود اقدام کرده

  

 .بر روی لینک کلیک کنید معافیت پزشکی دندانجهت اطالع از دریافت 

  

  

 جدیدترین اخبار معافیت پزشکی

ت در به حرفه طبابمند شوند که قادر به اشتغال توانند از معافیت دائم پزشکی بهرهپزشکان متخصص فقط در صورتی می

 .های مسلح نباشندنیرو

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%af%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86/
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قانون خدمت وظیفه عمومی مشموالن پزشک اعم از عمومی، دندانپزشکان و پزشکان  ۴۰ماده  ۱براساس تبصره 

مند شوند که به تشخیص شورای پزشکی وظیفه عمومی، توانند از معافیت دائم پزشکی بهرهمتخصص فقط در صورتی می

 .های مسلح ادامه دهندرا در نیرو  نتوانند حرفه طبابت

  

 با کارت معافیت پزشکی گالیه شهروندان از عدم استخدام

بسیاری از افراد، از جمله روستاییان با توجه به داشتن کارت معافیت پزشکی در حال حاضر نمی توانند وارد بازار کار 

 .شوند

  

 1401 قوانین جدید معافیت سربازی سال

 از سوی نمایندگان مجلس مبنی احتماال دچار تغییراتی خواهد شد. به تازگی در مجلس شورای اسالمی پیشنهادی قوانین جدید 

 .بر حذف اجباری خدمت سربازی مطرح گریده است که در حال حاضر در دست بررسی می باشد

  

 

  

 خالصه مطالب
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در این مقاله به بررسی شرایط ابطال معافیت پزشکی پرداختیم و در خصوص شرایط ابطال کارت اعصاب و روان، ابطال 

چشم توضیحاتی ارائه دادیم. باید بدانید که طبق قوانین جدید   کارت معافیت بیماریکارت پزشکی واریکوسل و حذف 

خواهند کارت پزشکی خود را ابطال گردانند، باید مراحلی را طی کنند و پرونده آنها بررسی شود و بعد از آن افرادی که می

ه درحال تغییر است، برای اطالع از چگونگی وظیفه همواراند که به خدمت سربازی بروند. از آنجاکه قوانین نظامموظف

 .ابطال کارت معافیت پزشکی، می توانید با کارشناسان ایران تحصیل تماس حاصل کنید
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