
 

 
 

به عنوان یکی از شناخته شده ترین و مهم ترین معافیت ها برای سربازان و مشموالن خدمت نظام وظیفه به  معافیت اعصاب و روان

 .د و از این رو اطالع از مراحل معافیت اعصاب و روان بسیار مهم استحساب می آی

البته باید بگوییم برای دریافت این نوع معافیت حتما الزم است فرد مشمول خدمت سربازی شرایطی را داشته باشد تا بتواند کارت 

 مراحل معافیت سربازی اعصاب و روان، اطالع ازمعافیت خود را دریافت نماید. افزون بر این قبل از هر گونه اقدامی برای دریافت 

 .رسد می نظر به الزامی فردی هر برای روان و اعصاب معافیت

در این جا ممکن است این سؤاالت در ذهن شما دوستان و عزیزان ایجاد شود که محدودیت های این معافیت چیست؟ معایب کارت 

ودزنی هم وجود دارد؟ معافیت سربازی افسردگی چطور؟ آیا می توانم معافیت معافیت می تواند شامل چه مواردی شود؟ آیا معافیت خ

 سربازی افسردگی را دریافت کنم؟

در این نوشته، با موضوع معافیت نظام وظیفه اعصاب و روان در خدمت شما دوستان و همراهان عزیز هستیم و سعی در پاسخگویی 

 .به تمامی سؤاالت مطرح شده در باال را داریم

  

 �� اطالعیه ��

نکته مهمی که در خصوص اخذ معافیت اعصاب و روان وجود دارد این است که دارندگان این نوع معافیت از انجام برخی امور 

همچون رانندگی، ادامه تحصیل، استخدام، دریافت جواز کسب و موارد دیگری از این قبیل محروم هستند بنابراین حتما توصیه می 

 .دریافت این نوع معافیت را دارید قبل از اقدام حتما با مشاوری باتجربه مشورت نمایید کنیم در صورتی که قصد

مشاوران مرکز ایران تحصیل به صورت تمام وقت در کلیه ساعات شبانه روز آماده پاسخگویی و راهنمایی شما همراهان گرامی می 

 .)بدون پیش شماره( تماس بگیرید 9099075307 باشند. برای دریافت مشاوره تنها الزم است از تلفن ثابت با شماره

 بررسی معافیت نظام وظیفه اعصاب و روان

معافیت نظام وظیفه اعصاب و روان به افرادی که دارای برخی از بیماری های خاص روحی و روانی باشند تعلق می گیرد. به عنوان 

مثال باید بگوییم بیماری هایی همچون وسواس، اختالل پانیک، فوبیا، اختالل اضطرابی و سایر اختالل های روحی و روانی دیگر می 

 .شود خدمت نظام وظیفه برای مشموالن عافیت سربازی اعصاب و روانم تواند زمینه ساز دریافت

https://irantahsil.org/معافیت-سربازی-اعصاب-و-روان/
https://irantahsil.org/%d8%a2%d8%ae%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c/
https://irantahsil.org/%d8%a2%d8%ae%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c/


 

 
 

اصطالح کارت قرمز سربازی به فرد داده می شود که این کارت از لحاظ ظاهری مانند سایر کارت های معافیت  در این نوع معافیت به

  .نظام وظیفه است و بر خالف اسمی که دارد به رنگ قرمز نیست

 

 .بر لینک آبی رنگ کلیک نمایید معافیت سربازی متاهلین دارای فرزند برای دریافت اطالعات بیشتر در مورد�🁈� 

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-%d9%85%d8%aa%d8%a7%d9%87%d9%84%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%81%d8%b1%d8%b2%d9%86%d8%af/
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-%d9%85%d8%aa%d8%a7%d9%87%d9%84%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%81%d8%b1%d8%b2%d9%86%d8%af/


 

 
 

  شرایط الزم جهت دریافت معافیت نظام وظیفه اعصاب و روان

باز بدون داشتن دریافت معافیت نظام وظیفه اعصاب و روان تحت شرایطی برای هر فرد انجام می شود. به عبارت دیگر، هر فرد سر

  .شرایط دریافت معافیت نظام وظیفه اعصاب و روان نمی تواند برای این کار اقدام نماید

  :حال سوالی که پیش می آید این است که

آیا می دانید شرایط دریافت معافیت نظام وظیفه اعصاب و روان چیست و چه شرایطی برای این نوع از معافیت در نظر گرفته  ❓

 شده است؟

باشد و  مبتال به بیماری های روحی و روانی فرد که یافت معافیت نظام وظیفه اعصاب و روان تنها در صورتی امکان پذیر استدر

 .شرایط الزم و کافی برای دریافت این نوع از معافیت را نیز داشته باشد

ت نظام وظیفه اعصاب و روان از طرف این شرایط که کمی هم سخت گیرانه هستند به دلیل عدم امکان تقلب برای دریافت معافی

 :به شرح زیر هستند سازمان نظام وظیفه برای افراد مشمول وضع شده اند و

 داشتن رفتارهای نابهنجار و ضد اجتماعی ⚠

 شرط دیگر مهم برای دریافت این نوع از معافیت سربازی چیزی نیست به جز مصرف انواع و اقسام داروهای اعصاب و روان ⚠

م دیگر به عنوان یکی از شرایط اساسی دریافت معافیت نظام وظیفه اعصاب و روان این است که فرد اقدام به خودکشی مورد مه ⚠

 .کرده باشد

 .فرد به دلیل مشکل روانی و حاد بودن شرایط روحی اش چندین بار در بیمارستان های روانی بستری شده باشد ⚠

نبال دریافت اطالعاتی دقیق تر و کامل تر در رابطه با شرایط در نظر گرفته شده برای اگر عالوه بر توضیحات داده شده در باال به د

 .در این زمینه تماس بگیرید ایران تحصیل دریافت معافیت نظام وظیفه اعصاب و روان هستید می توانید با مشاوران حاضر در مجموعه

  

https://irantahsil.org/


 

 
 

 �� اطالعیه ��

 .ی دریافت این معافیت اطالع از مراحل معافیت اعصاب و روان بسیار مهم استبرا

 مراحل معافیت اعصاب و روان چیست؟

 :مراحل معافیت اعصاب و روان به صورت زیر می باشند

 .مراجعه کند 10هر فرد مشمول جهت پر کردن و تکمیل انواع فرم های مختلف باید به دفاتر پلیس + ��

 واریز هزینه ها و مبالغ اعالم شده به شماره حساب اعالم شده از سوی سازمان نظام وظیفه ��

پس از واریز مبلغ مشخص شده هر فرد مشمول باید فرم های مربوطه را از سازمان نظام وظیفه سربازی دریافت کند و کلیه  ��

 .وظیفه عمومی تحویل دهد مدارک ضروری به اضافه مدارک مورد نیاز پزشکی را به سازمان نظام

در مرحله بعدی از طرف سازمان نظام وظیفه برای فرد مشمول نامه ای ارسال می شود که در آن از وی درخواست می گردد  ��

 .برای انجام معاینات و آزمایشات الزم به بیمارستانی که نام آن در نامه ذکر شده است مراجعه کند

 .ن نامه باید جهت معاینه ها و آزمایش های الزم برای حضور در بیمارستان آماده شودهر فرد مشمول بعد از دریافت ای ��

به طور معمول بعد از دو الی سه هفته فرد مشمول خدمت نظام وظیفه می تواند از جواب آزمایشات و معاینه های خود از طرف  ��

 .سازمان نظام وظیفه عمومی مطلع شود

 .وی می رسد برای کمیسیون پزشکی و آزمایش ها به فرد متقاضی ارسال شد نوبت به تشکیل بعد از این که نتایج معاینات�� 

 .کمیسیونی که در مکان شورای پزشکی نظام وظیفه تشکیل می شود و هر فرد ملزم به حضور در آن است

در انتها رأی نهایی برای فرد مشمول براساس نظر شورای پزشکی نظام وظیفه به وی اعالم می شود و تکلیف دریافت یا عدم  ��

 .دریافت معافیت سربازی اعصاب و روان وی مشخص می شود

https://irantahsil.org/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d9%85%db%8c%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%aa-%da%a9%d9%81%d8%a7%d9%84%d8%aa/
https://irantahsil.org/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d9%85%db%8c%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%aa-%da%a9%d9%81%d8%a7%d9%84%d8%aa/


 

 
 

 

 .بی رنگ کلیک نماییدبر لینک آ معافیت کفالت مادربزرگ برای دریافت اطالعات بیشتر در مورد�🁈� 

 مدارک مورد نیاز برای دریافت معافیت سربازی اعصاب و روان

 .برای معاف شدن از خدمت سربازی از طریق بیماری های روحی و روانی مدارک زیر الزم است ارائه شوند

 تحویل اصل مدرک فراغت از تحصیل و یا گواهی نامه موقت نشان دهنده اتمام دوره ��

https://irantahsil.org/%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%aa-%da%a9%d9%81%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af/
https://irantahsil.org/%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%aa-%da%a9%d9%81%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af/


 

 
 

 ساب بانکی در بانک سپه و ارائه شماره حساب مربوطهباز کردن ح ��

 .تحویل عکس پرسنلی که زمینه آن سفید رنگ باشد ��

 تحویل مدارک شناسایی همچون شناسنامه و کارت ملی به سازمان نظام وظیفه عمومی ��

 روانارائه برگه تکمیل شده مربوط به واکسیناسیون فرد متقاضی دریافت معافیت سربازی اعصاب و  ��

 .تحویل برگه معاینه اولیه که به وسیله دکتر امضا و مهر شده است و نشان دهنده سالمت جسم و روان فرد مشمول است ��

 .ارائه برگه وضعیت مشموالن که نشان دهنده نوع درخواست وی یعنی دریافت معافیت سربازی اعصاب و روان است ��

مشمول باید مدارکی هم مبنی بر سوابق بیماری خود را به سازمان نظام وظیفه تحویل  البته به جز مدارک ارائه شده در باال هر فرد

 .دهد

از میان این مدارک می توان به مدارک نشان دهنده سابقه بیماری فرد مشمول، از جمله سابقه مصرف دارو و یا بستری شدن وی در 

 .بیمارستان های روانی اشاره کرد

  

 �� اطالعیه ��

باشید که این مدارک لزوماً باید از قبل به تأیید مراکز درمانی دانشگاه ها و نیروهای مسلح و همین طور بیمارستان توجه داشته 

 .های معتبر برسد



 

 
 

 

 بیماری های روانی مشمول دریافت معافیت لیست

بر طبق لیستی از بیماری هایی که توسط سازمان نظام وظیفه اعالم شده فرد مشمول خدمت نظام وظیفه، می تواند معافیت موقت 

  .یا دائم بگیرد. در ادامه لیستی از این بیماری ها را برای شما ذکر می کنیم

 .ماری ها داشتید می توانید با مشاورین خبره ما تماس حاصل فرماییداگر سوالی در مورد هر یک از این بی

  بند اول: پسیکوزها

 الف( اختالالت هذیانی، پسیکوزهای آتیپیک مزمن، اسکیزوفرنی و اسکیزوافکتیو: معاف دائم

 ماه معافیت به صورت موقت 6ب( اختالل سایکوز گذرا: 

 بند دوم: اختالالت خلقی

 دوقطبی نوع اول در هر مرحله و فاز: معافیت به صورت دائم الف( ابتال به بیماری

 ب( اختالل افسردگی: معافیت به صورت دائم

ج( اختالل خلقی دو قطبی نوع دوم )هایپومانیا( در صورتی که با دارو تحت کنترل بوده و یا تهدید کننده خود و اطرافیان نباشد، 

 تایمی(: معافیت از خدمات رزمی انواع اختالل خلقی افسردگی خفیف )دیس و سایکلو

د( در صورتیکه حداقل شش ماه از حمله حاد)اولین حمله حاد مانیا( و افسردگی گذشته باشد و هیچگونه عالمتی نداشته باشد: معاف 

 از خدمات رزمی



 

 
 

 بند سوم: انواع اختالالت شخصیتی

 الف( انواع بیماری های سایکوپات)ضداجتماعی(، اسکیزوتایپال، مرزی، پارانوئید و اسکیزوئید: معافیت به صورت دائم

 ب( انواع دیگر اختالالت شخصیتی در صورتیکه ناتوان کننده نباشد: معافیت از خدمات رزمی

 :PTSD ، فوبیا یا(OCD) وسواس پانیک، اضطراب، بند چهارم: اختالل های

 ( نوع شدید هر کدام از این بیماری ها که مقاوم به درمان هستند: معافیت به صورت دائمالف

 ب( نوع خفیف بیماری های ذکر شده: معافیت از خدمات رزمی

 .بندهای بسیار زیادی در رابطه با بیماری ها وجود دارد که به وسیه ی آن ها می توان معافیت دائم، موقت یا معافیت از رزم را گرفت

جهت دریافت اطالعاتی در رابطه با انواع بندهای بیماری های اعصاب و روان که به وسیله ی آنها می توان معافیت را اخذ کرد، می 

 .اجعه کنیدمرvazifeh.police.ir  توانید با مشاوران ما تماس گرفته یا به سامانه نظام وظیفه به آدرس

 .بر لینک آبی رنگ کلیک نمایید معافیت عفو رهبری برای دریافت اطالعات بیشتر در مورد�🁈� 

  طول دوران خدمت سربازی هم میسر است؟آیا امکان دریافت معافیت اعصاب در 

شاید این سؤال مهم به ذهن شما عزیزان هم رسیده باشد که آیا امکان دریافت معافیت اعصاب و روان در طول دوران خدمت نظام 

 وظیفه هم برای افراد وجود دارد؟

 .زمان نظام وظیفه اقدامات الزم را انجام دهدبله. هر فرد در صورت داشتن شرایط الزم می تواند برای دریافت معافیت، از طریق سا

دریافت معافیت اعصاب و روان در طول دوران خدمت نظام وظیفه، مخصوص سربازانی است که در طول دوران خدمت به یکی از 

 .بیماری های اعصاب و روان مبتال شده اند و یا بیماری آن ها در طول این زمان دوباره عود می کند

برای اتمام دوران خدمت برای این دسته از سربازان باقی نمی ماند و دیگر نمی توانند مابقی دوران خدمت سربازی  در نتیجه، توانی

 .را طی کنند

https://vazifeh.police.ir/
https://vazifeh.police.ir/
https://irantahsil.org/%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%aa-%d8%b9%d9%81%d9%88-%d8%b1%d9%87%d8%a8%d8%b1%db%8c/


 

 
 

 اما آیا با روند الزم برای دریافت معافیت نظام وظیفه اعصاب و روان آشنایی دارید؟ آیا می دانید برای دریافت این نوع از معافیت باید

 .ام دهید و چگونه اقدام کنید؟ در ادامه نحوه دریافت این معافیت را بیان می کنیمچه کارهایی انج

 

  مراحل معافیت اعصاب و روان در حین خدمت سربازی

نیاز به دریافت معافیت نظام وظیفه اعصاب و روان  اگر در طول دوران خدمت سربازی هستید و به دلیل مشکل اعصاب و روان خود

 .در طول دوران خدمت را دارید باید بدانید که در ابتدا باید به بهداری موجود در یگان خدمتی خودتان مراجعه بفرمایید



 

 
 

سیله شورای نیرو در این بهداری معاینات الزم بر روی شما جهت تشخیص بیماری انجام می شود. در انتها نتیجه این معافیت به و

 .مشخص می گردد و به اطالع فرد می رسد

 .در صورتی که طول دوران بهبود و درمان فرد کمتر از شش ماه ارزیابی شود وی مشمول دریافت معافیت موقت می شود

 .البته این دوره شش ماهه جزء دوره خدمت سربازی به حساب می آید و از طول مدت حضور وی در پادگان کم می شود

اما در صورتی که مشکل فرد حادتر و شدیدتر از این حرف ها باشد و مشکل در طول شش ماه قابل حل نباشد به وی معافیت دائم 

 .از خدمت سربازی داده می شود و دیگر به هیچ وجه نیازی به حضور وی در خدمت نظام وظیفه نیست

  معایب کارت معافیت اعصاب چیست؟

داشتنن مشکل اعصاب و روان دیگر نیازی به حضور در خدمت سربازی نداشته باشد و بتواند از گذراندن  دوستان عزیز شاید هر فرد با

 .این دوران سخت راحت شود

 .اما این نوع معافیت و دریافت کارت معافیت سربازی اعصاب و روان محدودیت هایی را نیز برای وی به همراه دارد

ان گریبان فرد را می گیرد و محدودیت های معافیت سربازی اعصاب و روان مشکالتی را در واقع، معایب کارت معافیت اعصاب و رو

 .برای وی به وجود می آورد

آیا اطالعی از معایب کارت معافیت اعصاب و روان دارید؟ آیا می دانید محدودیت های معافیت سربازی اعصاب و روان شامل چه 

 مواردی می شوند؟

اطالعات الزم در مورد محدودیت های این معافیت سربازی  معافیت اعصاب و روان را ذکر می کنیم و در ادامه به طور مفصل معایب

 .را در اختیارتان قرار می دهیم

  

 .بر لینک آبی رنگ کلیک نمایید معافیت کفالت پدر برای دریافت اطالعات بیشتر در مورد�🁈� 

https://irantahsil.org/%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%aa-%da%a9%d9%81%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d9%be%d8%af%d8%b1/
https://irantahsil.org/%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%aa-%da%a9%d9%81%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d9%be%d8%af%d8%b1/


 

 
 

 

  دیت های معافیت سربازی اعصاب و گرفتن گواهی نامه رانندگیمحدو

 آیا تا به حال به ارتباط بین محدودیت های معافیت سربازی اعصاب و روان و گرفتن گواهی نامه رانندگی فکر کرده اید؟

 ن است؟آیا می دانید که ایجاد مشکالتی در اخذ گواهی نامه رانندگی یکی از معایب کارت معافیت اعصاب و روا



 

 
 

باید عرض کنیم که ارتباط بین محدودیت های معافیت سربازی اعصاب و روان با دریافت گواهینامه رانندگی این است که هر فرد در 

زمان دریافت گواهی نامه باید برای تأیید سالمت روانی خود به کمیسیون های روان پزشکی و تخصصی پزشکی برای انجام معاینات 

 .الزم ارجاع داده شود

در صورتی که این مورد برای مابقی افراد وجود ندارد. حال اگر بعد از معاینات انجام تشخیص داده شود که فرد مشکلی ندارد و کامالً 

اما در صورت عدم تأیید بهبودی کامل فرد و مشاهده  بهبود پیدا کرده است که گواهی نامه بدون هیچ مشکلی به وی داده می شود

 .نی در وی به هیچ وجه امکان دریافت گواهی نامه را ندارداثری از بیماری روا

به طور معمول، تقریباً نیمی از افراد دارای مشکالت روحی و روانی امکان دریافت گواهی نامه رانندگی را ندارند و این موضوع را می 

ی فرد برای کنترل درست و به موقع اتومبیل این موضوع را می توان به توانای .توان یکی از معایب کارت معافیت اعصاب و روان دانست

 .ربط دارد

 معافیت اعصاب و روان سربازی و گرفتن پاسپورت

یکی از محدودیت های دریافت کارت معافیت اعصاب و روان مربوط به گرفتن پاسپورت است. بسته به اینکه بیماری شما در چه 

 .شکالتی رو به رو شویدمرحله ای بوده و چه شدتی داشته باشد، ممکن است شما با م

  محدودیت های معافیت سربازی اعصاب هنگام استخدام

معافیت های سربازی اعصاب و روان در مجموع محدودیت هایی را برای فرد مشمول ایجاد می کند و نگرانی هایی را برایش به وجود 

 .می آورد

ین سواالت می توان به این موضوع اشاره کرد که آیا برای حتی سؤاالت بسیاری هم در این زمان برای وی مطرح می شود. از جمله ا

 استخدام فرد دارنده کارت معافیت سربازی اعصاب و روان مشکلی پیش می آید؟

در پاسخ به این سؤال باید خدمت شما دوستان و عزیزان عرض کنیم که راستش را بخواهید شماری از ارگان ها و سازمان های غیر 

 .ن استخدام و به کارگیری افراد در پست های مختلف شرایط و ضوابطی را نیز اعالم می کننددولتی و دولتی در زما

به طور معمول یکی از این شرایط نداشتن کارت معافیت پزشکی علی الخصوص کارت معافیت سربازی اعصاب و روان برای فرد مورد 

 .استخدام است



 

 
 

افت معافیت اقدام به هر کاری نکنید. زیرا نتیجه بد و عواقب آن در آینده در نتیجه، به شما جوانان توصیه می کنیم که جهت دری

 .گریبان گیر خودتان می شود

  

 .بر لینک آبی رنگ کلیک نمایید معافیت سربازی چشم برای دریافت اطالعات بیشتر در مورد�🁈� 

  آیا امکان دریافت معافیت سربازی افسردگی برای من وجود دارد؟

کی از بیماری های شایع و رایج روانی بیماری افسردگی است که از قضا به علت سخت بودن شرایط سربازی در همه می دانیم که ی

 .بین سربازان هم متداول است

 در این میان این سؤال برای هر یک از افراد مطرح می شود که آیا امکان گرفتن معافیت سربازی افسردگی برای من وجود دارد؟

 معافیت سربازی افسردگی انجام این کار طی چه مراحلی انجام می شود؟ در صورت امکان دریافت

فرد تحت چه شرایطی می تواند برای دریافت معافیت سربازی  مدارک مورد نیاز برای دریافت معافیت سربازی افسردگی چیست؟ اصالً

 افسردگی اقدام کند؟

سردگی با مشاوران حاضر در مجموعه ایران تحصیل تماس حاصل برای یافتن پاسخ تمامی این سؤاالت در مورد معافیت سربازی اف

 .فرمایید تا پاسخ سؤاالت خود را در این رابطه دریافت کنید

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%b4%d9%85/
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%b4%d9%85/


 

 
 

 

  در مورد معافیت خودزنی چه می دانید؟

خودزنی حرکتی غیر معمول است که برخی از افراد مبتال به بیماری های روحی و روانی به آن روی می آورند. اما آیا امکان گرفتن 

 معافیت خودزنی برای هر فرد مشمول وجود دارد؟

  آیا نظام وظیفه معافیت خودزنی را نیز در میان لیست دیگر معافیت ها قرار داده است؟

 کان پذیر بودن معافیت خودزنی به آسانی می توان برای دریافت معافیت خودزنی اقدام کرد؟آیا در صورت ام



 

 
 

در صورت نیاز به کسب اطالعات در رابطه با معافیت خودزنی می توانید با مشاوران حاضر در مجموعه ایران تحصیل در این رابطه 

 .تماس حاصل فرمایید تا پاسخ سؤاالت خود را در این رابطه بدست آورید

 .گرفته شده برای اخذ آن آگاه کنند مشاوران ما می توانند در صورت وجود این معافیت شما را از قوانین و ضوابط در نظر

  

 .بر لینک آبی رنگ کلیک نمایید اههم 6معافیت موقت پزشکی  برای دریافت اطالعات بیشتر در مورد�🁈� 

 مشاوره معافیت بیماری های اعصاب

اگر برای دریافت معافیت بیماری های اعصاب و روان تصمیم خود را گرفته اید می توانید از خدمات مشاوره این بیماری نیز استفاده 

ن مشکل و تاخیر مدارک را آماده کرده و نمایید تا مراحل بدون هیچ مشکلی طی شود. در مشاوره به شما کمک می شود تا بدو

 .پرونده شما کم و کسری نداشته باشد

 

 ابطال کارت معافیت اعصاب و روان

یکی از سواالت متعددی که در رابطه با کارت معافیت اعصاب و روان پرسیده می شود، مربوط به ابطال این کارت است. اگر بیماری 

شما به صورت کامل بهبود یافته باشد، می توانید برای ابطال کارت خود اقدام نمایید. نکته ای که در این مورد وجود دارد، این است 

 .ت دیگر نمی توانید از سایر معافیت ها استفاده نماییدکه بعد از ابطال کار

 :از جمله شرایط ابطال کارت معافیت می توان به موارد زیر اشاره کرد

https://irantahsil.org/%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%aa-%d9%85%d9%88%d9%82%d8%aa-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c-6-%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%87/


 

 
 

 شرط سنی 

 بهبودی کامل 

 امضای تعهدنامه مبنی بر اعزام به خدمت سربازی 

 رسیدگی به پرونده در شورای عالی پزشکی سازمان نظام وظیفه عمومی 

 عافیت سربازی اعصاب و رواناخبار پیرامون م

 عدم امکان ابطال کارت معافیت سربازان دارای اختالالت روانی ✅

 .بر اساس قوانین جدید، معافیت اعصاب و روان قابلیت لغو کردن و ابطال را ندارد

 دریافت معافیت دائم برای سربازان با شرایط روانی حاد ✅

شد و بسته به میزان و شدت بیماری فرد تعیین می گردد. به این معنی که سربازان این معافیت می تواند به صورت دائم یا موقت با

 .دارای شرایط روانی حاد و شدید معافیت دائم دریافت خواهند کرد

 پادکست صوتی مقاله

[audio mp3="https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2021/05/27.mp3"][/audio] 

  

 �� خالصه مطلب

پرداختیم و گفتیم افراد برای طی کردن مراحل معافیت اعصاب  معافیت اعصاب و روان اله به طور کامل و جامع به بررسیدر این مق

و روان نیازمند داشتن شرایطی خاص هستند که در صورت داشتن این شرایط می توانند با ارائه مدارک الزم برای دریافت کارت قرمز 

 .معافیت خود اقدام کنند

این اسامی بیماری هایی که منجر به دریافت معافیت نظام وظیفه اعصاب هستند را نیز با ذکر جزئیات بیان نمودیم و یادآور افزون بر 

 وظیفه نظام خدمت دوران طول شدیم این امکان وجود دارد که سرباز در صورت داشتن بیماری حاد روانی و محرز شدن آن حتی در

 .نماید دریافت را خود معافیت هم



 

 
 

لبته همانطور که در متن مقاله اشاره کردیم دریافت کارت قرمز سربازی پیامدها و معایبی را به همراه دارد و برای فرد دارنده اش ا

محدودیت هایی را به وجود می آورد بنابراین حتما قبل از اقدام برای دریافت این نوع معافیت الزم است جوانب آن را بسنجید. حتی 

مشاوری آگاه و دلسوز مشورت نمایید. چه بسا دارای شرایط الزم برای معافیت های دیگر باشید و بتوانید از آن ها  بهتر است ابتدا با

 .استفاده کنید

امیدواریم مطالعه این مطلب برای شما همراهان گرامی مفید بوده باشد. شما عزیزان می توانید در صورتی که نیاز به دریافت اطالعات 

)بدون کد( تماس بگیرید. همچنین می توانید سوال خود را در  9099075307بیشتر دارید و یا با سوالی مواجه شدید با شماره 

 .رت کامنت برای ما بنویسید تا کارشناسان ایران تحصیل در کوتاهترین زمان ممکن به شما پاسخ دهندانتهای همین نوشته به صو

  

 .برای دریافت فایل پی دی اف این مقاله بر لینک آبی رنگ کلیک نمایید �🁈�

  

  

 


