
 تحصیل ایران|  اتتجربی+  متخلفان شگرد 20+  پزشکی معافیت های کلک

یکی از دغدغه مردان بعد از اتمام تحصیالت آن ها می باشد. زیرا، برای آن ها  های معافیت پزشکیکلک

سخت است تا در خدمت سربازی شرکت کنند. در واقع، برای مشموالن خدمت بسیار سخت است که دو سال 

از عمر خود را صرف رفتن به خدمت سربازی کنند و از تحصیل و خانواده دور بمانند و کارهای سخت و دشوار 

 .روندهایی میدوران خدمت را انجام دهند. به همین دلیل، آن ها برای نرفتن به خدمت سربازی به دنبال شگرد

هایی است که افراد مشمول به خدمت سربازی از آن استفاده های معافیت پزشکی از جمله کارها و شگردکلک

که ضربان قلب آن ها را افزایش می  هایی دندان، مصرف دارویی 14کنند. از جمله این شگردها کشیدن می

خورند های سودجو را میبرد. عده ای نیز فریب بانددهد و برخی کارهایی که شماره چشمان مشمولین را باال می

هایی هستند که برخی در های معافیت پزشکی از جمله کارکلک .کنندو در این مسیر بسیار پول خرج می

د و آن را دریافت کنند. برای آشنایی با سایر روش ها و کلک ها در ادامه ازای آن حاضرند پولی زیادی بدهن

  .مقاله با ما همراه باشید

  

 

  

 های معافیت پزشکیکلک
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ان اصفهان از دستگیری پزشکی که قصد بر این داشت که با جراحی ستون اخیرا رییس پلیس آگاهی است

فقرات فرد او را از خدمت سربازی معاف کند تا فرد معافیت دائمی دریافت کند، خبر داد. داستان این گونه 

شود پزشکی در ستون فقراتش برای دریافت معافیت پزشکی ضایعه ای قرار داده است که خود فرد مدعی می

شوند که فرد مشمول نظام وظیفه از وضعیت مالی خوبی برخوردار بوده و در بعد از بازجویی متوجه می است.

قبال پرداخت مبلغ بسیار حاضر بوده تا به خدمت سربازی نرود و یکی از آشنایانش به او پزشک جراح مغز و 

 .کنداعصاب به او معرفی می

  

 .کلیک کنید معافیت پزشکی یونیورسالیس برای کسب اطالعات بیشتر در مورد

  

  

بسیار زیادی دریافت کرده است و بیان کرده این پزشک در قبال جراحی بسیار ساده در ستون فقرات او مبلغ 

توانند در کمیسیون پزشکی نظام وظیفه معافیت پزشکی دریافت کند. او در هر مجلسی با این وضعیت وی می

های شدید او آغاز شد و زد تا این که بعد از گذشت یک سال درددم از کاری که برای معافیت کرده بود می

 .ها را دستگیر کردندادامه کارآگاهان پزشک و دوستان فرد و دالل نسبت به پزشک شکایت کرد. در

ها دهند فراتر از این موضوعهایی که افراد برای نرفتن خدمت سربازی به آن تن میالزم است بدانید که شگرد

ن شوند. در این میاهای بسیار زیادی در این خصوص دستگیر و تحویل پلیس داده میباشند. ساالنه باندمی

کنند و بسیاری از این باشد که افراد انتخاب میهایی میها از جمله مهم ترین شگردسو استفاده از معافیت

های مسلح برای دریافت معافیت شوند. ساالنه تعداد افراد بسیار زیادی به سازمان نیروها ساالنه دستگیر میباند

ند که با استفاده از شگرد حاضر هستند معافیت گردند که در میانشان تعدادی وجود دارپزشکی معرفی می

ها تا به االن به جایی نرسیده کند که این روشها اعالم میبه خانواده نظام وظیفه پزشکی دریافت کنند. سازمان

ین خصوص سوء استفاده و گرفتن های خالفکار در او همواره توسط شورای پزشکی آشکار شده است. هدف باند

 .باشدهای بسیار زیاد میپول

  

 معافیت فرزندان جانبازان

عالوه بر معافیت های پزشکی افراد می توانند از طریق پدران خود نیز از خدمت سربازی معاف شوند. یکی از 

ابقه شرکت در جبهه داشته ماه س ۴۵این روش ها، استفاده از جانباز بودن پدر می باشد. در واقع، اگر که فردی 

تواند از سوابق جبهه و جانبازی پدرش برای معافیت درصد جانبازی باشد، آنگاه فرزند او می ۱۵باشد و دارای 

 .و کسر خدمت استفاده کند
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 .کلیک کنید دفترچه معافیت سربازی برای دریافت

  

  

 پدر  معافیت از طریق سن

سال  ۶۵برخی از مشمولین خدمت برای این که پدرانشان باعث معافیت آن ها شود باید سن پدرشان به باالی 

ن تحصیالت خود را تا کارشناسی، کارشناسی ارشد و حتی برسد که عده ای نیز برای استفاده از این قانو

سال باشد،  ۶۵دهند. سپس در صورت که غایب سربازی نخورده باشند و سن پدرشان باالی دکتری ادامه می

شود. البته در صورتی که سن پدر مشمولین خدمت کمتر درخواست آنها در شورای نظام پزشکی رسیدگی می

لی به مراقبت نیاز داشته باشد، آنگاه در صورت تایید شورای پزشکی وظیفه عمومی سال داشته باشد. و ۶۵از 

 .تواند معافیت سربازی بگیردمی

  

 معافیت در صورت ازدواج با همسر معلول

باشد. در صورتی که شود، ازدواج با همسر معلول مییکی از قوانینی که فرد در آن معاف از خدمت سربازی می

ه و فرزندانش صغیر باشند تا زمانی که ازدواج مجدد نکرده باشد از خدمت سربازی معاف همسر او فوت کرد

باشد. در صورتی که فرد ازدواج کند و بعد از ازدواج همسرش معلول شده و احتیاج به کمک و مراقبت می

که در خدمت  باشد. البته معافیت یکی از فرزندان و برادران فردیداشته باشد نیز شامل قانون معافیت می

 .سربازی فوت کرده باشد هم به قانون جدید اضافه شده است

گیرد. در کنند به آنها معافیت موقت پنج ساله تعلق میو حرکتی ازدواج می افرادی که با معلوالن جسمی

سال به اتمام نرسید و ادامه داشت معافیت موقت فرد به معافیت دائمی تبدیل  ۵صورت اینکه ازدواج آنها در 

د با دختران معلول ازدواج کنند و بعد شود. زیرا پسرانی وجود دارند که برای دریافت معافیت حاضر هستنمی

 .از دریافت معافیت طالق دهند

  

 معافیت مشموالنی که افراد درجه یک خود را در زلزله از دست داده اند
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اعالم کرده است در صورتی که مشمولین خدمت دو نفر از اعضای درجه  ۲۴سازمان نظام وظیفه در بند ماده 

کند. در صورتی که سرپرست خانواده در زلزله ست بدهد، معافیت دریافت مییک خانواده خود را در زلزله از د

فوت کند و یا معلول شود و نتواند امور خانواده را انجام دهد و در انجام امور عاجز باشد و فرزند دیگرش در 

ر خود شود تا در کارها کمک پداستان حاضر نباشد و در جای دیگری باشد، فرزند دیگری از خدمت معاف می

باشد. همچنین افرادی که همسر و فرزند خود را از دست داده باشند و یا معلول شده باشند هم از خدمت 

 .باشندسربازی معاف می

  

 

  

 هامعافیت برای چاق و الغر

باشند. در برخی ها در گذشته صادر شده اند هنوز هم دارای اعتبار میها و یا الغرکارت معافیتی که برای چاق

ها معافیت چاقی و الغری قابل اجرا بوده است و در صورتی که فردی برای تعویض کارت معافیتش اقدام زمان

تواند کارت تعویض شده اش را دریافت کند. چون قوانین در زمان می کند مشکلی برایش پیش نخواهد آمد و

خودش اجرا شده است. الزم است بدانید که افراد بسیار زیادی از این قانون استفاده کردند و معافیت چاق و 

امل الغری را دریافت کردند. پسرانی بودند به هر روشی که امکان داشته وزن خود را کم و یا زیاد کردند تا ش

 .معافیت پزشکی شوند

  



 های زیرکانه افراد برای گرفتن معافیت کفالت سربازیاز جمله ترفند

برای بسیاری از پسران خدمت سربازی امری بسیار سخت و دشوار است. زیرا خدمت سربازی را سدی در 

کند. خدمت یبینند و معتقدند که سربازی راه دستیابی به هدف و پیشرفتشان را کند تر مجلوی خود می

باشد که مشموالن باید حتما در زمان تعیین شده سربازی در ایران برای پسران امری بسیار مهم و اجباری می

توانند در نسبت به رفتن خدمت سربازی خود اقدام کنند. در صورت اینکه پسران خدمت سربازی نروند نمی

بور هستند به خدمت سربازی بروند. در صورتی شرکت و یا جاهای دولتی کار کنند. بدین ترتیب مشمولین مج

تواند از این معافیت استفاده کند حتی در زمان که فرد بتواند از قانون کفالت استفاده کند و شامل او باشد می

 .تواند اقدام به دریافتش کندخدمت نیز می

 باشد  ۸ر دیپلم دارای نمره چشمانش در مجموع بیش از در صورتی که فرد دارای مدرک دیپلم و زی

و در صورتی که فرد دارای مدرک تحصیلی کاردانی و باالتر باشد باید مجموع ضعیفی چشمانش از 

 .باالتر باشد تا مشمول معافیت باشد ۱۰

 ست مشمول باید بعد از اتمام تحصیل اقدام به دریافت معافیت پزشکی خود کند. در صورتی که درخوا

 .شودخود را قبل از شروع به ادامه تحصیل ارسال کرده باشد رسیدگی می

 توانند معافیت پزشکی دریافت کنددر صورتی که فرد دارای واریکوسل در درجه سه باشد می. 

 توانندمشموالن در صورت داشتن کفی پای صاف بسیار شدید با تشخیص شورای پزشکی وظیفه می 

 .معافیت دریافت کنند

 

  



  

  سانتی متر باشد با تایید و تشخیص شورای  ۱۰در صورت اینکه فاصله بین دو زانو مشمول بیش از

 .کند دریافتتواند معافیت دائمی پزشکی سازمان وظیفه می

 باشد؛ مانند معافیت پزشکی ها مدرک تحصیلی در معافیت و نوع معافیت دخیل میدر برخی از بیماری

 چشم

  در صورت اینکه فرد برگه اعزام به خدمت را پر کند و بعد به مشکل و بیماری خود پی ببرد اعزام او

 .کندش را طی میشود و مراحل دریافت و تایید درخواستلغو شده و به درخواستش رسیدگی می

 تواند به نظر پزشک اولیه اعتراض کند که در این صورت باید به پزشک اولیه دیگر که مشمول می

 .مورد قبول سازمان نظام وظیفه باشد مراجعه کند

  

  

 ساده ترین راه برای دریافت معافیت سربازی

اکثر مشموالن خدمت سربازی به دنبال ساده ترین راه برای نرفتن به خدمت سربازی هستند تا بتوانند با یک 

های خودشان ها و سختیها دارای شرایط و ویژگیروش، معافیت خود را دریافت کنند. در واقع تمامی معافیت

باشد. فردی که مشمول راحت تر میتوان بیان کرد که دریافت کدام معافیت باشند. به طور دقیق نمیمی

باشد بر اساس قوانین و مقررات تعیین شده باید در زمان مقرر نسبت به دریافت دفترچه خدمت سربازی می

اعزام به خدمت خود اقدام کند یا در صورت داشتن شرایط معافیت خود را دریافت کند و به خدمت سربازی 

 .نرود

  

  



 

  

 ازیها برای معافیت سربانواع ساده ترین راه

 معافیت پزشکی 

 معافیت کفالت 

 متاهل شدن 

 بخشودگی سنی 

 معافیت سه خواهری 

 بنیاد ملی نخبگان 

 معافیت تحصیلی 

  معافیت موارد خاص) شامل معلوالن، فرزند جانبازان و آزادگان، مادر بی همسر و یا تحت پوشش

 (کمیته امداد و بهزیستی

  



 

  

باشد که فرد داوطلب برای درخواست معافیت برای هر ها دارای شرایط و قوانین خاصی میهر کدام از معافیت

ها با هم فرق شرایط و قوانین معافیت کدام از موارد باید شرایط درج شده را داشته باشد که الزم است بدانید

ها باید با شرایطش آشنایی داشته باشند. متقاضیان دارد و افراد متقاضی برای دریافت هر یک از معافیت

 .در ارتباط باشند ایران تحصیل توانند برای کسب اطالعات بیشتر با مشاورانمی

  

 تجربه اخذ معافیت پزشکی

دوستم برای گرفتن معافیت خدمت سربازی اقدام کرده بود که آن قدر مراحل پیچیده ای داشت که مجبور 

شد به خدمت سربازی برود و تصمیم گرفتن از هفت خان رستم دریافت معافیت پزشکی خود بگویم، در نت 

درج همچین مطلبی نکرده است. سوال من در اینجا بسیار جستجو جو کردم و دیدم کسی قبل از من اقدام به 

شود که عالقه به رفتن خدمت سربازی داشته باشد، اصال راهی وجود دارد برای در این است که کسی پیدا می

هایی که اعتقاد بر این دارند خدمت سربازی زدن خدمت سربازی ، همه در این فکر هستند مگر پدر مادر

ند. در این زمان بود که دیگر تصمیم به اقدام برای گرفتن کارت معافیت پزشکی کفرزندشان را پخته تر می

 .کردم که خدا نصیب دشمن آدم هم نکند. زیرا بسیار دشوار و طوالنی بود

در بهمن ماه دفترچه تهیه کردم و بعد از گذر چند ماه تماس گرفتن تا برای کمیسیون پزشکی بروم. در 

باشد. سیون که دیدم سرعت پیشروی در این قسمت از حلزونی هم کمتر میفروردین ماه رفتیم برای کمی

ها در حیاط منتظر ایستادم تا نامم را برای کمیسیون صدا بزنند. در این میان دعوایی بین دکتر و فرد ساعت
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های بسیار زیادی طول کشید و کسی جوابی به درخواست من نداد و من متقاضی قبلی من رخ داد و مدت

گیریم و من بی خیال این ماجرا زدم چند بازی تا اینکه گفتن دیگر زنگ نزن نوبت شما بشود تماس میزنگ 

شدم تا اینکه با من تماس گرفتن و من برای کمیسیون رفتم و نفر اول بودم تا دکتر از من خواست بلند شوم 

وضعیت منو دیده بود.  و روی صندلی بشینم تعجب کردم چون من ویلچری بودم و دکتر خودش چندین بار

هایی های بسیار زیاد خواستم بگم که دریافت کارت معافیت پزشکی به راحتیاین داستان ادامه دارد و دردسر

 .باشدکنید نیست و دارای مشکالت بسیار زیادی میکه فکر می

  

 

  

  

نصیحت من این است که در اول اطالعات دقیق و کامل درباره بیماری و شرایط معافیتش بدست بیاورید تا 

توانند با دریافت راهنمایی از مشاوران متقاضیان می .مشکلی نداشته باشید و صبر حوصله فراوان داشته باشید

ین مجموعه در این راه داوطلبان را ایران تحصیل نسبت به درخواست معافیت پزشکی اقدام کنند و مشاوران ا

 .کنندبسیار یاری می

  

 جدیدترین اخبار پیرامون معافیت پزشکی سربازی

  



 های معافیت پزشکی و کفالت سربازی تا پایان فروردین لغو کمیسیون

 تاریخ کمیسیون .است شده لغو ماه فروردین پایان تا سربازی کفالت و پزشکی های معافیت کلیه کمیسیون

 .های مربوطه شرکت کنند شود تا در تاریخ اعالمی در کمیسیون های جدید برای مشموالن وظیفه پیامک می

  

 فراخوانده شدند ۱۴۰۱مشموالن سربازی اعزامی اردیبهشت 

سازمان وظیفه عمومی انتظامی کشور در اطالعیه ای تمامی مشموالن دارای برگ آماده به خدمت به تاریخ 

 .را برای حضور در سربازی فراخواند ۱۴۰۱اردیبهشت 

  

 اطالعیه سازمان نظام وظیفه درباره موضوع معافیت جدید

سازمان وظیفه عمومی اعالم کرد: موضوع طرح پیشنهادی جایگزین خدمت وظیفه عمومی فارغ التحصیالن 

ی در دستور دوره پسادکتری توسط ستاد کل نیروهای مسلح در حال بررسی است و هیچ گونه حذف یا معافیت

 .کار قرار ندارد

  

  

 خالصه مطلب

شوند دنبال راه و کلکی رسد و مشمول خدمت سربازی میسال می ۱۸بسیاری از آقایان زمانی که سن شان به 

باشد و دچار باشند تا به خدمت سربازی نروند و کارت معافیت از هر راهی دریافت کنند که غیر ممکن میمی

اشاره کردیم  کلک های معافیت پزشکی در باال به موارد زیادی از .شونداین راه میمشکالت بسیار زیادی در 

باشد. فرد متقاضی واقعی برای دریافت انواع معافیت باید تمامی شرایط دریافت آن ها بی فایده میکه تمامی 

با مشاوران و کارشناسان  را داشته باشد تا بتواند کارت معافیت دریافت کند از این رو مهم است که قبل از اقدام

ایران تحصیل در ارتباط باشند تا اطالعات کامل را داشته و بعد اقدام کنند ایران تحصیل همواره در این راستا 

 .کندافراد و متقاضیان را راهنمایی می

  

  

 .کنید کلیک جهت دانلود پی دی اف این مقاله

  



 


