
قانون  معافیت  پزشکی

بخش ماده بند شرح

بخش اول: بیماریھاي عمومي 29 1 بند1-  عدم كفایت رشد و نمو جسمي و عضالني كافي كھ موجب ناتواني در انجام تكالیف نظامي مي شود معاف دائم. 

بخش اول: بیماریھاي عمومي 29 2 بند 2-  ابتالء بھ بیماریھاي قابل عالج كھ مدت درمان آنھا بیشتر از یك ماه باشد و ھمچنین اعمال جراحي و كسانیكھ در 
دوران نقاھت بیماري مي باشند با تشخیص شوراھاي پزشكي از 6 ماه تا یكسال معاف موقت. 

بخش اول: بیماریھاي عمومي 29 3 بند 3-  پایین افتادگي احشاء توأم با اختالالت عملي معاف دائم. تبصره: نوع خفیف-  معاف از رزم. 

بخش اول: بیماریھاي عمومي 29 4 بند 4-  طول قد مشموالن كمتر از 150 سانتي متر معاف دائم. 

بخش دوم: بیماریھاي غدد مترشحھ داخلي(تیرویید-  چاقي و الغري  30 1 بند1-  بیماریھاي غدد ھیپوفیز اكرومگالي، ژیگانتیسم، سندروم كوشینگ، دیابت بي مزه، آدنوم ھیپوفیز، ھیپوفونكسیون 
كلي ھیپوفیز معاف دائم. 

بخش دوم: بیماریھاي غدد مترشحھ داخلي(تیرویید-  چاقي و الغري  30 2 بند 2-  بیماریھاي غده تیروئید الف)  گواتر توكسیك معاف دائم. ب)  ھیپرتیروئیدي و ھیپوتیروئیدي معاف دائم. ج)  گواترھاي
 حجیم معاف دائم. ج)  گواترھاي حجیم معاف دائم. ج)  گواترھاي حجیم معاف دائم. ه)  تیروئیدیتھاي حاد شش ماه معاف 

موقت. و)  گواتر عمل شده خدمات غیر رزمي

بخش دوم: بیماریھاي غدد مترشحھ داخلي(تیرویید-  چاقي و الغري  30 3 بند3-  بیماریھاي غدد پاراتیروئید. ھیپر پاتراتیروئیدي و ھیپوپاراتیروئیدي معاف دائم

بخش دوم: بیماریھاي غدد مترشحھ داخلي(تیرویید-  چاقي و الغري  30 4 بند 4-  بیماریھاي غدد فوق كلیوي پركاري و كم كاري غده فوق كلیوي معاف دائم

بخش دوم: بیماریھاي غدد مترشحھ داخلي(تیرویید-  چاقي و الغري  30 5 بند 5-  بیماریھاي غدد بیضھ الف)  تومورھاي بیضھ معاف دائم. ب)  ژنیكوماستي شدید معاف دائم. ج)  سندروم كالین فلتر 
معاف دائم
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بخش دوم: بیماریھاي غدد مترشحھ داخلي(تیرویید-  چاقي و الغري  30 6 بند 6-  بیماریھاي غدد دیگر الف)  تومورھاي ھیپوفیز معاف دائم. ب)  ھرمافرودیسم ھا معاف دائم

بخش دوم: بیماریھاي غدد مترشحھ داخلي(تیرویید-  چاقي و الغري  30 7 بند 7-بیماریھاي تغذیھ و متابولیك الف)  دیابت قندي معاف دائم. ب)  ھیپوانسولینیسم معاف دائم. ج)بیماریھای ویلسون 
معاف دائم. 

بخش دوم: بیماریھاي غدد مترشحھ داخلي(تیرویید-  چاقي و الغري  30 8 بند 8-  چاقي و الغري مفرط با توجھ بھ عدد A بھ شرح زیر عمل مي شود: A<15 الغری مفرط A<20>15 الغر 
A<25>20 نرمال A<35>25 اضافھ وزن  A<40>35 چاقی مفرط A>40 چاقی مرضی الف)  اگر عدد A كمتر از

  15 و بیشتر از 40 باشد معاف دائم. ب)  اگر عدد A بین 35 تا 40 باشد معاف از رزم. 

بخش سوم: بیماریھاي پوست و بافت ھاي زیر پوست 31 1 بند 1-  انواع اگزماھاي وسیع و شدید: الف)  در صورتي كھ مزمن و مقاوم بھ درمان باشد معاف دائم. ب)  در سایر موارد 
خدمات غیررزمي. 

بخش سوم: بیماریھاي پوست و بافت ھاي زیر پوست 31 2 بند 2-  عفونت ھاي قارچي عمیق و وسیع پوست. الف)  در صورتي كھ مزمن و مقاوم بھ درمان باشد معاف دائم. ب)  كچلي
  6 ماه معاف موقت. 

بخش سوم: بیماریھاي پوست و بافت ھاي زیر پوست 31 3 بند 3-  ھیپرئیدروز (عرق كردن كف دست)  شدید معاف دائم. 

بخش سوم: بیماریھاي پوست و بافت ھاي زیر پوست 31 4 بند 4-  لیكن پالن پوستي و مخاطي شدید و گسترده معاف دائم. 

بخش سوم: بیماریھاي پوست و بافت ھاي زیر پوست 31 5 بند 5-پسوریازیس كف دست و پا و پسوریا زیس ھاي شدید و گسترده وانور سھ معاف دائم. 

بخش سوم: بیماریھاي پوست و بافت ھاي زیر پوست 31 6 بند 6-  سل ھاي پوستي معاف دائم. 

بخش سوم: بیماریھاي پوست و بافت ھاي زیر پوست 31 7 بند 7-  لوپوس اریتماتوسیستمیك و لوپوس اریتمانودیسكوئید معاف دائم. 
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بخش سوم: بیماریھاي پوست و بافت ھاي زیر پوست 31 8 بند 8-  خال ھاي پیگماتھ آنژیوم ھاي وسیع و غیرقابل عمل. الف)  توأم با اختالالت عملي و یا در سر و صورت كھ 
كراھت منظر ایجاد كرده باشد معاف دائم. ب)  در سایر موارد خدمات غیررزمي. 

بخش سوم: بیماریھاي پوست و بافت ھاي زیر پوست 31 9 بند 9-  میكوزیس فونكوئید و سایر لنفوماي پوستي و پاراپسوریازیس با پالكھاي بزرگ معاف دائم. 

بخش سوم: بیماریھاي پوست و بافت ھاي زیر پوست 31 10 بند 10-  سیكاتریس ھاي جلدي در صورتي كھ وسیع و ضخیم بوده یا چسبندگي بھ اطراف داشتھ بھ طوري كھ مانع حمل 
تجھیزات و تمرینات نظامي بوده با تمایل بھ زخم شدن داشتھ باشد یا اختالالت عملي تولید نموده باشد معاف دائم. 

بخش سوم: بیماریھاي پوست و بافت ھاي زیر پوست 31 11 بند 11-  اسكلرودرمپھا-  آتروفي ھاي پوستي در صورتي كھ وسیع و پیش رونده باشند معاف دائم. 

بخش سوم: بیماریھاي پوست و بافت ھاي زیر پوست 31 12 بند12-  ویتیلیكو گسترده صورت و یا ھر دو دست و یا بیش از 40%  كل بدن معاف دائم. 

بخش سوم: بیماریھاي پوست و بافت ھاي زیر پوست 31 13 بند 13-  عوارض پوستي شدید كھ در اثر اختالالت عروقي ایجاد شده باشد مانند فلبیت ھاي عمقي و سطحي كھ با ورم 
مزمن اندام توأم باشد معاف دائم. 

بخش سوم: بیماریھاي پوست و بافت ھاي زیر پوست 31 14 بند 14-  ھیپودرمیتھاي ندولر شدید و منتشر و مقاوم و توأم با عالیم سیستمیك معاف دائم. 

بخش سوم: بیماریھاي پوست و بافت ھاي زیر پوست 31 15 بند 15-  درماتیتھاي بولوز غیرمیكروبي اكتسابي و درماتیت ھاي بولوز مادرزادي و اكرودرماتیت مزمن ھالوپو، 
آكرودرماتیس، آنتروپاتیكا معاف دائم. 

بخش سوم: بیماریھاي پوست و بافت ھاي زیر پوست 31 16 بند 16-  ھیپركراتوزكف ھر دو دست و یا ھر دو پا: الف)  در مورد شدید معاف دائم. ب)  در موارد خفیف خدمات 
غیررزمي. 

بخش سوم: بیماریھاي پوست و بافت ھاي زیر پوست 31 17 بند 17-  فرونكولوز شدید و وسیع یكسال معاف موقت. 
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بخش سوم: بیماریھاي پوست و بافت ھاي زیر پوست 31 18 بند 18-  بیماریھاي پوستي كھ در حین انجام خدمت وظیفھ یا در اثر حساسیت و یا مسمومیت نسبت بھ مواد شیمیایي (  
شغلي، دارویي، جنگي)  ایجاد شده باشد وبھ درمان مقاوم باشد معاف دائم. 

بخش سوم: بیماریھاي پوست و بافت ھاي زیر پوست 31 19 بند 19-  كھیر. الف)  ھمراه با آنژ یوادم معاف دائم. ب)  در سایر موارد خدمات غیررزمي. 

بخش سوم: بیماریھاي پوست و بافت ھاي زیر پوست 31 20 بند 20-  آلوپسي آرآتا ھمراه با كراھت منظر یا توتالیس و یا یونیورسالیس معاف دائم. 

بخش سوم: بیماریھاي پوست و بافت ھاي زیر پوست 31 21 بند 21-  بیماریھاي كالژن-  اسكلرودرمي ھا-  پلي آرتریت نودوزا و اسكولیت ھاي لنفوسیتي و اسكولیت ھاي دارویي در
 صورتي كھ وسیع بوده و سبب اختالل عملي گردند معاف دائم. 

بخش سوم: بیماریھاي پوست و بافت ھاي زیر پوست 31 22 بند 22-  انواع آكنھ وقتي كھ شدید باشد و یا منظره صورت را تغییر دھد و یا اینكھ ناحیھ وسیعي از گردن، كتف ھا، سینھ
 و پشت را فرا گرفتھ باشد معاف دائم. 

بخش سوم: بیماریھاي پوست و بافت ھاي زیر پوست 31 23 بند 23-  لیشمانیوز (سالك پوستي). الف)  فعال شش ماه معاف موقت. ب)  در صورتیكھ پس از بھبودي كراھت منظر یا 
اختالل عملي اعضاء را ایجاد نماید معاف دائم. 

بخش سوم: بیماریھاي پوست و بافت ھاي زیر پوست 31 24 بند 24-  ساركوئیدوز پوست معاف دائم. 

بخش سوم: بیماریھاي پوست و بافت ھاي زیر پوست 31 25 بند 25-  بیماري ژنودرماتوز مانند توبروز اسكلروزیس، ركلین ھوزن، آلبینیسم، اكتیوز مادرزادي، گزرودرماپیگمانتوزا،
 پوفیزي معاف دائم. 

بخش سوم: بیماریھاي پوست و بافت ھاي زیر پوست 31 26 بند 26-  ایكتیوز گسترده مادرزادي یا اكتسابي معاف دائم. 

بخش چھارم: بیماریھاي داخلي مغز و اعصاب (نورولوژي) 32 1 بند 1-  اختالالت استحالھ اي سلولھاي عصبي (  مانند فریدریش و..)  معاف دائم. 
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بخش چھارم: بیماریھاي داخلي مغز و اعصاب (نورولوژي) 32 2 بند 2-  اختالالت تعادلي مخچھ اي معاف دائم. 

بخش چھارم: بیماریھاي داخلي مغز و اعصاب (نورولوژي) 32 3 بند 3-  انواع میلیتھا و سكل انھا الف)  در صورتیكھ شدید باشد معاف دائم. ب)  در موارد خفیف (  زماني كھ بر اساس طبقھ
 بندي بین المللي (  صفر تا پنج)  در حد 4 باشد)  خدمات غیررزمي. 

بخش چھارم: بیماریھاي داخلي مغز و اعصاب (نورولوژي) 32 4 بند 4-  انسفالیتھا و انسفالویاتیھا در صورتیكھ عوارض جسمي یا رواني پایدار و ناتوان كننده داشتھ باشد معاف دائم. 

بخش چھارم: بیماریھاي داخلي مغز و اعصاب (نورولوژي) 32 5 بند 5-  مولتیپل اسكلروزیس یا MS معاف دائم. 

بخش چھارم: بیماریھاي داخلي مغز و اعصاب (نورولوژي) 32 6 بند 6-  انواع صغر عضالني بزرگ مشروط بر اینكھ اختالل شدید و مشھود ایجاد كرده باشد معاف دائم. 

بخش چھارم: بیماریھاي داخلي مغز و اعصاب (نورولوژي) 32 7 بند 7-  انواع مبویاتي ھاي اولیھ و ثانویھ معاف دائم. 

بخش چھارم: بیماریھاي داخلي مغز و اعصاب (نورولوژي) 32 8 بند 8-  اختالالت مادرزادي سیستم اعصاب مركزي از ھر نوع معاف دائم. 

بخش چھارم: بیماریھاي داخلي مغز و اعصاب (نورولوژي) 32 9 بند 9-  انواع پاراپلژي ھا، پاراپارزي ھا، ھمي پلژي ھا، ھمي پارزیھا و منوبلژیھا معاف دائم. 

بخش چھارم: بیماریھاي داخلي مغز و اعصاب (نورولوژي) 32 10 بند 10-  انواع اختالالت و حركات غیرطبیعي عضوي مربوط بھ دستگاه خراج ھرمي معاف دائم. 

بخش چھارم: بیماریھاي داخلي مغز و اعصاب (نورولوژي) 32 11 بند 11-  انواع صرع بھ شرط ثبوت كلینیكي و یا پاراكلینیكي در یكي از مراكز درماني دانشگاھي یا نظامي معاف دائم. 
تبصره: در مواردي كھ شروط فوق تحقق نیابد ولي مدارك قابل استناد دال بر سابقھ صرع موجود باشد بھ خدمت غیر 

رزمي اعزام و در مشاغل مناسب گمارده شود در صورتي كھ در حین خدمت صرع ثابت شود معاف دائم. 
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بخش چھارم: بیماریھاي داخلي مغز و اعصاب (نورولوژي) 32 12 بند 12ـ انواع پلي نوریتھاي بھبود یافتھ و سكل آنھا با تایید الكترود یاكنوزیس بھ شرط ثبوت كلینیكي و پاراكلینیكي در 
مراكز درماني دانشگاھي یا نظامي معاف دائم. 

بخش چھارم: بیماریھاي داخلي مغز و اعصاب (نورولوژي) 32 13 بند 13ـ انواع نوروفیبروماتوزھا الف)  در موارد شدید (  اختالل عملكرد، كراھت منظر)  معاف دائم. ب)  در موارد خفیف
 خدمات غیررزمي. 

بخش چھارم: بیماریھاي داخلي مغز و اعصاب (نورولوژي) 32 14 بند 14-  سابقھ مننژیت ھاي مزمن و سكل انواع مننژیت در صورت داشتن اختالل عملی و عصبي بھ شرط ثبوت در 
مراكز درماني دانشگاھي یا نظامي معاف دائم. 

بخش چھارم: بیماریھاي داخلي مغز و اعصاب (نورولوژي) 32 15 بند 15-  انواع نوروالژیھا معاف از رزم. 

بخش چھارم: بیماریھاي داخلي مغز و اعصاب (نورولوژي) 32 16 بند 16-  انواع فلج اعصاب كراینال. الف)  در موارد شدید و مقاوم بھ درمان با اثبات كلینیكي یا پاراكلینیكي معاف دائم. 
ب)  در موارد خفیف خدمات غیررزمي

بخش چھارم: بیماریھاي داخلي مغز و اعصاب (نورولوژي) 32 17 بند 17-  انواع سكتھ ھاي مغزي و ضایعات عروقي مغز الف)  با عارضھ عصبي (  ارگانیك یا غیرارگانیك)  معاف دائم. 
ب)  بدون عارضھ خدمات غیررزمي. 

بخش چھارم: بیماریھاي داخلي مغز و اعصاب (نورولوژي) 32 18 بند 18-  بیماري میاستني کراویس با اثبات كلینیكي یا پاراكلینیكي در مراكز درماني دانشگاھي یا نظامي معاف دائم. 

بخش چھارم: بیماریھاي داخلي مغز و اعصاب (نورولوژي) 32 19 بند 19-  تورتیكولي معاف دائم. 

بخش پنجم: بیماریھاي روانپزشكي 33 1 بند 1-  انوع پسیكوزھا شامل (  اسكیزوافكتیو، اختالالت ھذیاني، پسیكوزھاي آتیپیك مزمن)  معاف دائم. 

بخش پنجم: بیماریھاي روانپزشكي 33 2 بند 2-  اختالالت خلقي. الف)  شدید در فاز مانیك یا فاز افسردگي اعم از حاد و یا مزمن معاف دائم. ب)  اختالل افسردگي 
اساسي معاف دائم. ج)  انواع اختالل خلقي افسردگي خفیف (  دیس تایمي و سایكلوتایمي)  ، اختالل خلقي نوع دوم (  

ھیپومانیا)  در صورتیكھ با دارو تحت كنترل بوده و یا تھدید كننده خود و اطرافیان نباشد معاف از رزم. 



بخش ماده بند شرح

بخش پنجم: بیماریھاي روانپزشكي 33 3 بند 3-  انواع اختالالت شخصیتي الف)  انواع سایكوپات و نوع مرزي و نوع اسكیزوئید معاف دائم. ب)  انواع دیگر اختالل
 شخصیت در صورتیكھ ناتوان كننده باشد معاف دائم. ج)  در صورتیكھ ناتوان كننده نباشد معاف از رزم. 

بخش پنجم: بیماریھاي روانپزشكي 33 4 بند 4-  انواع نوروزھاي شدید و مقاوم بھ درمان و مزاحم معاف دائم. 

بخش پنجم: بیماریھاي روانپزشكي 33 5 بند 5-  انواع نقیصھ ھاي عقالني و كند ذھني ھا (  عقب ماندگي ھا)  الف)  با ضریب ھوشي زیر 60 معاف دائم. ب)  با 
ضریب ھوشي بین 75-60 معاف از رزم. 

بخش پنجم: بیماریھاي روانپزشكي 33 6 بند 6-  اختالالت تكلم و لكنت زبان در صورتي كھ علت رواني یا نورولوژیك داشتھ باشد الف)  در صورت شدید بودن 
معاف دائم. ب)  در موارد خفیف خدمات غیررزمي. 

بخش پنجم: بیماریھاي روانپزشكي 33 7 بند 7-  بیماریھاي رواني ناشي از جنگ و حوادث الف)  در صورتي كھ استقرار یافتھ باشد بھ شرط ثبوت در مراكز 
درماني نظامي یا دانشگاھي توسط دو نفر روانپزشك معاف دائم. ب)  در صورت عدم استقرار خدمات غیررزمي. 

بخش پنجم: بیماریھاي روانپزشكي 33 8 بند 8-  اختالل رفتار (  عدم تعادل عصبي و رواني)  و كژخوئیھا بھ طوري كھ مغایر شئونات نظامي باشد ھمچنین 
انحرافات اخالقي و جنسي مانند ترانس سكسوالیسم معاف دائم. 

بخش پنجم: بیماریھاي روانپزشكي 33 9 بند 9-  اختالالت كنترل تكانھ معاف دائم. تبصره: تیك ھاي (  تكانھ ھاي )  ضعیف و گذرا مثل پلك زدن و..  معاف از رزم. 

بخش ششم: بیماریھاي جراحي مغز و اعصاب 34 1 بند 1-  معایب ستون فقرات (  مادرزادي یا اكتسابي)  الف)  در موارد شدید یا اشكال عملي معاف دائم. ب)  در موارد خفیف
 خدمات غیررزمي. 

بخش ششم: بیماریھاي جراحي مغز و اعصاب 34 2 بند 2-  اسپوندیلولیزیس و اسپوندیلولیستزیس معاف دائم. 

بخش ششم: بیماریھاي جراحي مغز و اعصاب 34 3 بند 3-  انواع ھرني دیسكال با عالیم كلینیكي و رادیولوژي عمل شده و عمل نشده معاف دائم. 



بخش ماده بند شرح

بخش ششم: بیماریھاي جراحي مغز و اعصاب 34 4 بند 4-  تومورھاي استخواني خوش خیم ستون فقرات . الف)  در صورتیكھ از نظر حجم و موقعیت اختالل عملي ایجاد نماید
 معاف دائم. ب)  بدون اختالل عملي خدمات غیررزمي. 

بخش ششم: بیماریھاي جراحي مغز و اعصاب 34 5 بند 5-  انواع شكستگي ھاي تازه مھره ھا (  بدنھ، تیغھ، زوائد مفصلي)  معاف دائم. 

بخش ششم: بیماریھاي جراحي مغز و اعصاب 34 6 بند 6-  تغییر شكلھاي مادرزادي و واضح جمجمھ مانند ھیدروسفالي، میكروسفالي معاف دائم. 

بخش ششم: بیماریھاي جراحي مغز و اعصاب 34 7 بند 7-  اختالالت عروقي مغز با و بدون عالیم كلینیكي (  مثل انوریسم و A.V.M  )  معاف دائم. 

بخش ششم: بیماریھاي جراحي مغز و اعصاب 34 8 بند 8-  سابقھ عمل جراحي روي مغز معاف دائم. 

بخش ششم: بیماریھاي جراحي مغز و اعصاب 34 9 بند 9-  كمپرسیونھاي نخاعي مانند تومورھاي استخواني مھره ھا و یا سكل عفونتھا و آراكنوئیدیتھا خواه بھ مرحلھ فلج 
رسیده باشد یا نرسیده باشد معاف دائم. 

بخش ششم: بیماریھاي جراحي مغز و اعصاب 34 10 بند 10-  ھر نوع جسم خارجي در داخل جمجمھ و كانال نخاعي معاف دائم. 

بخش ششم: بیماریھاي جراحي مغز و اعصاب 34 11 بند 11-  دنده گردني. الف)  با عوارض شدید معاف دائم ب)  بدون عوارض خدمات غیررزمي. 

بخش ششم: بیماریھاي جراحي مغز و اعصاب 34 12 بند 12-  توراسیك اوت لت سندرم با تأیید كلینیكي و یا رادیولوژي معاف دائم. 

بخش ششم: بیماریھاي جراحي مغز و اعصاب 34 13 بند 13-  انواع خونریزي ھاي سربر و مننژه الف)  با عارضھ عصبي (  ارگانیك یا غیرارگانیك)  معاف دائم. ب)  بدون 
عارضھ خدمات غیررزمي. 



بخش ماده بند شرح

بخش ششم: بیماریھاي جراحي مغز و اعصاب 34 14 بند 14-  تروماھاي عصبي الف)  فلج اعصابي كھ سبب اختالالت عملي و ناتوان كننده معاف دائم. ب)  صدمات عصبي 
حسي خدمات غیررزمي. 

بخش ھفتم: بیماریھاي ریھ و قفسھ صدري 35 1 بند 1-  تغییر شكل و نقص ھاي مادرزادي حجاب حاجز (  نبودن دیافراگم یا فلج حجاب حاجز)  معافیت دائم. 

بخش ھفتم: بیماریھاي ریھ و قفسھ صدري 35 2 بند 2-  تغییر شكل ھاي مادرزادي قفسھ صدري مانند سینھ فرورفتھ (  سینھ قیفي شكل)، جناغ برجستھ با فقدان عضالت 
تنفسي: الف)  ھمراه با اختالل بالیني واضح در عمل قلب یا ریھ معاف دائم. ب)  بدون اختالل تنفسي و قلبي خدمات 

غیررزمي. 

بخش ھفتم: بیماریھاي ریھ و قفسھ صدري 35 3 بند 3-  تغییر شكلھاي مادرزادي مجاري ھوایي (  فیستولھا و تراكثوبرونكومکالي)  معاف دائم. 

بخش ھفتم: بیماریھاي ریھ و قفسھ صدري 35 4 بند 4-  عدم تشكیل قسمتي از ریھ (  آژنزي ري)  و آپالزي كامل یا جزیي كھ ایجاد اختالل در عمل تنفسي نموده باشد معاف
 دائم. 

بخش ھفتم: بیماریھاي ریھ و قفسھ صدري 35 5 بند 5-  استنیت و اسنئومیلیت دنده ھا یا ترقوه یا جناغ سینھ یا كتف: الف)  در نوع مزمن (  بیش از 6 ماه)  معاف دائم. ب)  
در نوع حاد شش ماه معاف موقت. ج)  در نوع بھبود یافتھ خدمات غیررزمي. 

بخش ھفتم: بیماریھاي ریھ و قفسھ صدري 35 6 بند 6-  شكستگي دنده ھا یا جناغ یا كتف یا ترقوه كھ موجب اختالل عمل تنفسي یا تغییر شكل شدید آنان شده باشد بھ شرط 
ثبوت در بیمارستانھاي نظامي یا دانشگاھي معاف دائم. 

بخش ھفتم: بیماریھاي ریھ و قفسھ صدري 35 7 بند 7-  سیكاتریس سوختگي وسیع و یا سیكاتریس ھاي اعمال جراحي كھ ایجاد اختالل عملي تنفسي نماید معاف دائم. 

بخش ھفتم: بیماریھاي ریھ و قفسھ صدري 35 8 بند 8-  انواع پلورزیھا: الف)  از نوع مزمن (  بیش از 6 ماه)  معاف دائم. ب)  از نوع حاد شش ماه معاف موقت. 

بخش ھفتم: بیماریھاي ریھ و قفسھ صدري 35 9 بند 9-  سابقھ پنوموتوراكس خودبخودي. الف)  سابقھ پنوموتوراكس خودبخودي (  یك بار تأیید شده)  معاف از رزم. ب)  
سابقھ پنوموتوراكس خودبخودي تكرار شونده (  بیش از یك بار)  معاف دائم. 



بخش ماده بند شرح

بخش ھفتم: بیماریھاي ریھ و قفسھ صدري 35 10 بند 10-  ساركوئیدوز، فیبروز ریھ، سندرم كارتاژنز معاف دائم. 

بخش ھفتم: بیماریھاي ریھ و قفسھ صدري 35 11 بند 11-  تومورھاي حجاب حاجز و یا جنب اعم از خوش خیم و بدخیم معاف دائم. 

بخش ھفتم: بیماریھاي ریھ و قفسھ صدري 35 12 بند 12-  بیماریھاي قارچي مزمن ریھ معاف دائم. 

بخش ھفتم: بیماریھاي ریھ و قفسھ صدري 35 13 بند 13-  پنوموكونیوزھا معاف دائم. 

بخش ھفتم: بیماریھاي ریھ و قفسھ صدري 35 14 بند 14-  آمفیزم ریھ: الف)  بھ صورت منتشر معاف دائم. ب)  لوكالیزه خدمات غیررزمي. 

بخش ھفتم: بیماریھاي ریھ و قفسھ صدري 35 15 بند 15-  كیست ھاي مختلف ریھ (  ھیداتیك، درموئید)  پلوروپري كاردیال و كیست ھاي ھوایي بزرگ و متعدد معاف دائم. 

بخش ھفتم: بیماریھاي ریھ و قفسھ صدري 35 16 بند 16-  آبسھ ریوي و سكلھاي وسیع عفوني معاف دائم. 

بخش ھفتم: بیماریھاي ریھ و قفسھ صدري 35 17 بند 17-  بونشكتازي: الف)  دو طرفھ یا دو لب در یك ریھ معاف دائم. ب)  یك لوب یك طرفھ معاف از رزم. 

بخش ھفتم: بیماریھاي ریھ و قفسھ صدري 35 18 بند 18-  برونشیت مزمن كھ ولید عوارض بالیني نموده باشد معاف دائم. 

بخش ھفتم: بیماریھاي ریھ و قفسھ صدري 35 19 بند 19-  آسم بھ شرط ثبوت در بیمارستانھاي نظامي یا دانشگاھي: الف)  در موارد متوسط و شدید معاف دائم. ب)  در 
موارد خفیف خدمات غیررزمي. 



بخش ماده بند شرح

بخش ھفتم: بیماریھاي ریھ و قفسھ صدري 35 20 بند 20-  تومورھاي برونش بھ طور كلي اعم از بدخیم یا خوش خیم معاف دائم. 

بخش ھفتم: بیماریھاي ریھ و قفسھ صدري 35 21 بند 21-  اجسام خارجي ریھ، برونش و مدیاستن كھ عارضھ ریوي ایجاد كرده و باعث اختالل در فونكسیون ریھ شده باشد
 بھ شرط ثبوت در بیمارستانھاي نظامي یا دانشگاھي معاف دائم. 

بخش ھفتم: بیماریھاي ریھ و قفسھ صدري 35 22 بند 22-  سابقھ اعمال جراحي سینھ اعم از برداشتن بیش از یك دنده و توراكوپالستي ورزكسیون ریھ و دكورتیكاسیون 
معاف دائم. 

بخش ھفتم: بیماریھاي ریھ و قفسھ صدري 35 23 بند 23-  تنگي ھاي تراشھ برونشھا كھ ایجاد اختالالت عملي كرده باشد معاف دائم. 

بخش ھفتم: بیماریھاي ریھ و قفسھ صدري 35 24 بند 24-  تومورھاي مدیاستن، مدیاستنیتھاي مزمن عالیم فشار بھ مدیاسیتن معاف دائم. 

بخش ھشتم: بیماریھاي استخوان (  اسكلت) 36 1 بند 1-  انحرافات ستون فقرات مادرزادي یا اكتسابي: الف)  در اشكال شدید و ناتوان كننده معاف دائم.   1)انحرافات جانبي 
مادرزادي و اكتسابي ستون فقرات (  اسكولیوز)  بیش از 30 درجھ معاف دائم. (2)جبران نشده و یا منجر بھ تغییر شكل 

قفسھ صدري شده باشد معاف دائم. (3)كیفوز شدید بیش از 70 درصد معاف دائم. ب)  در اشكال خفیف (  انحرافات جانبي
 مادرزادي و اكتسابي ستون فقرات كمتر از 20 درجھ)  معاف از رزم. 

بخش ھشتم: بیماریھاي استخوان (  اسكلت) 36 2 بند 2-  اسپینابیفیدا اكولتا، ساكرالیزاسیون، لومباریزاسیون خدمات غیررزمي. 

بخش ھشتم: بیماریھاي استخوان (  اسكلت) 36 3 بند 3-  ھرگونھ اعمال جراحي (  استخواني)  ستون فقرات معاف دائم. 

بخش ھشتم: بیماریھاي استخوان (  اسكلت) 36 4 بند 4-  شكستگي ھاي قدیمي حفره كوتیل (  استایولوم)  چنانچھ با تغییر شكل حفره و یا عارضھ دیگر مفصل ھمراه باشد 
معاف دائم. 



بخش ماده بند شرح

بخش ھشتم: بیماریھاي استخوان (  اسكلت) 36 5 بند 5-  نكروز آواسكوالر سر استخوان ران بھ ھر علت-  معاف دائم. 

بخش ھشتم: بیماریھاي استخوان (  اسكلت) 36 6 بند 6-  شكستگي ھاي لگن: الف)  نوع مالکین معاف دائم. ب)  نوع Open Book معاف از رزم. 

بخش ھشتم: بیماریھاي استخوان (  اسكلت) 36 7 بند 7-  بیماري شوئرمان خدمات غیررزمي. 

بخش ھشتم: بیماریھاي استخوان (  اسكلت) 36 8 بند 8-  استئومیلیت: الف)  از نوع حاد شش ماه معاف موقت. ب)  عفونتھاي سخت حاد و عفونتھایي كھ علیرغم 6 ماه 
درمان بھبود نیافتھ و منجر بھ تغییر شكل استخوان یا ترشح مکررباشد معاف دائم. 

بخش ھشتم: بیماریھاي استخوان (  اسكلت) 36 9 بند 9-  تومورھاي استخواني خوش خیم: الف)  تومورھاي استخواني متعدد و یا با ایجاد اختالل مشھود در كار عضو معاف
 دائم. ب)  تومورھاي داخل استخواني منفرد بدون عارضھ خدمات غیررزمي. 

بخش ھشتم: بیماریھاي استخوان (  اسكلت) 36 10 بند 10-  كیستھاي استخواني: الف)  كیستھاي بزرگ با خطر شكستگي یا بھ اندازه بیش از یك سوم قطر استخوان معاف 
دائم. ب)  كیستھاي كوچك و بدون عارضھ خدمات غیررزمي. 

بخش ھشتم: بیماریھاي استخوان (  اسكلت) 36 11 بند 11-  شكستگي ھا: الف)  شكستگي ھاي استخوانھاي بلند كھ منجر بھ نصب پیچ و پالك و یا كونچر شده باشد و یا در 
گچ باشد چنانچھ كمتر از شش ماه از عمل گذشتھ باشد ، شش ماه معاف موقت. ب)  شكستگي ھاي جوش خورده اي كھ با 
پیچ و پالك، یا كونچر بوده و یا اختالل عملكرد ایجاد كرده باشد خدمات غیررزمي. ج)  شكستگي ھایي كھ پس از یكسال 
جوش نخورده باشد و مفصل كاذب ایجاد كرده باشد و یا در وضع نامناسب جوش خورده و اشكال عملي ایجاد نموده باشد 

معاف دائم. 

بخش ھشتم: بیماریھاي استخوان (  اسكلت) 36 12 بند 12-  قطع یا فقدان یكي از اندامھا معاف دائم. 

بخش ھشتم: بیماریھاي استخوان (  اسكلت) 36 13 بند 13-  كوتاھي پا: الف)  كوتاھي بیش از 3/5 سانتي متر معاف دائم (  بھ استناد اسكنوگرام)  ب)  كوتاھي از 1/5 تا 3/5
 سانتي متر خدمات غیررزمي. 



بخش ماده بند شرح

بخش ھشتم: بیماریھاي استخوان (  اسكلت) 36 14 بند 14-  سینوویال كندروماتوزیس مفاصل ھمراه با اختالل عملي معاف دائم. 

بخش ھشتم: بیماریھاي استخوان (  اسكلت) 36 15 بند 15-  آنكیلوز كلیھ مفاصل بزرگ (  ھانش، زانو، آرنج، شانھ، مچ پا، مچ دست)  معاف دائم. 

بخش ھشتم: بیماریھاي استخوان (  اسكلت) 36 16 بند 16-  محدودیت حركات مفاصل: الف)  در مورد مفاصل ھانش، زانو و شانھ معاف دائم. ب)  محدودیت حركات سایر 
مفاصل بزرگ در صورتي كھ نیمي از حركات محدود شده باشد معاف دائم. ج)  در موارد خفیف تر ھمراه با اختالل 

عملكرد خدمات غیررزمي. 

بخش ھشتم: بیماریھاي استخوان (  اسكلت) 36 17 بند 17-  دررفتگي مكرر و یا قدیمي و مادرزادي مفاصل بزرگ (  مستند بھ 2 رادیوگرافي در حال دررفتگي در 
بیمارستانھاي ن. م و یا مورد وثوق)  عمل شده و یا نشده معاف دائم. 

بخش ھشتم: بیماریھاي استخوان (  اسكلت) 36 18 بند 18-  شلي لیگامانھاي زانو و مچ پا و در رفتگي عادتي مفاصل كھ مانع تمرینات نظامي باشد خدمات غیررزمي. 

بخش ھشتم: بیماریھاي استخوان (  اسكلت) 36 19 بند 19-  سندرم ایسكمیك ولكمن: الف)  در صورتیكھ شدید و مانع خدمت باشد معاف دائم. ب)  در موارد خفیف خدمات 
غیررزمي. 

بخش ھشتم: بیماریھاي استخوان (  اسكلت) 36 20 بند 20-  فقدان كامل شست (  از مفصل M.C.P  )  و یا فقدان ارزش كاري آن در یك دست معاف دائم. 

بخش ھشتم: بیماریھاي استخوان (  اسكلت) 36 21 بند 21-  فقدان انگشتان دست: الف)  بیش از یك انگشت در یك دست معاف دائم. ب)  تا سھ بند انگشت در یك دست خدمات
 غیررزمي. توجھ: در مورد انگشتان بھ صورت زیر عمل شود كھ ھر انگشت كامل یك و ھر بند یك سوم محسوب شود 

یعني اگر بند اول چھار انگشت قطع شده باشد بیش از یك انگشت محسوب و معاف دائم مي شود. 

بخش ھشتم: بیماریھاي استخوان (  اسكلت) 36 22 بند 22-  عوارضي كھ مانع باز شدن و یا تا شدن انگشتان دست شود مانند سنداكتیلي و…  الف)  در بیش از دو انگشت (  
مركب)  معاف دائم. تبصره: چنانچھ یك انگشت قطع شده و انگشت دیگر ھمان دست یش از 50%  عملكرد خود را از 

دست داده باشد، معاف دائم. ب)  در دو انگشت (  ساده)  خدمات غیررزمي. 

بخش ھشتم: بیماریھاي استخوان (  اسكلت) 36 23 بند 23-  كوتاھي اندام فوقاني در مقایسھ با یكدیگر در صورتیكھ بیش از 5 سانتي متر باشد معاف دائم. 



بخش ماده بند شرح

بخش ھشتم: بیماریھاي استخوان (  اسكلت) 36 24 بند 24-  سینوستوز استخوانھاي ساعد: الف)  در دو دست معاف دائم. ب)  در یك دست خدمات غیررزمي. 

بخش ھشتم: بیماریھاي استخوان (  اسكلت) 36 25 بند 25-  كوبیتوس و اروس و والكوس: الف)  ھمراه با اختالل عملكرد یا ضایعھ عصبي معاف دائم. ب)  بیش از 10 درجھ
 انحراف خدمات غیررزمي. 

بخش ھشتم: بیماریھاي استخوان (  اسكلت) 36 26 بند 26-  كوكساپالنا و كوكساوارا، كوكساماكنا، كوكساوالكا معاف دائم. 

بخش ھشتم: بیماریھاي استخوان (  اسكلت) 36 27 بند 27-  پارگي منیسك زانو عمل شده یا نشده خدمات غیررزمي. 

بخش ھشتم: بیماریھاي استخوان (  اسكلت) 36 28 بند 28-  پارگي شدید و كامل رباطھاي جانبي و متقاطع زانو كھ باعث ناپایداري مفصل گردد: الف)  در مواردیكھ چند 
رباط پاره شده باشد معاف دائم. ب)  در موارد پارگي رباط ACL و PCL ھمراه با پارگي منیسك معاف دائم. ج)  در 

افراد جراحي شده ھمراه با اختالل عملي معاف دائم.   د)  در نوع منفرد خدمات غیررزمي. ه)  در افراد جراحي شده بدون 
اختالف عملي معاف از رزم. 

بخش ھشتم: بیماریھاي استخوان (  اسكلت) 36 29 بند 29-  ژنووالگوم، ژنووارم، ژنوركوروانوم الف)  در موارد شدید (فاصلھ بین دو قوزك یا دو كوندیل بیش از 10 سانتي
 متر)  معاف دائم. ب)  در موارد خفیف (  فاصل بین دو قوزك یا دو كوندیل كمتر از 10 سانتي متر)  خدمات غیررزمي. 

بخش ھشتم: بیماریھاي استخوان (  اسكلت) 36 30 بند 30-  صافي كامل كف پا ھر دو پا در انواع سخت (  Rigid  )  و یا با تحدب شدید استخواني و یا با انحراف پاشنھ پا 
معاف دائم. 

بخش ھشتم: بیماریھاي استخوان (  اسكلت) 36 31 بند 31-  پارگي بھبود یافتھ تاندون آشیل معاف دائم. 

بخش ھشتم: بیماریھاي استخوان (  اسكلت) 36 32 بند 32-  تغییر شكل اكتسابي یا مادرزادي استخوانھاي تارس و متاتارس (  ھالوس والگوس شدید)  خدمات غیررزمي. 



بخش ماده بند شرح

بخش ھشتم: بیماریھاي استخوان (  اسكلت) 36 33 بند 33-  قطع انگشتان پا: الف)  قطع سھ انگشت كامل از یك پا و یا قطع شست در ھر دو پا معاف دائم. ب)  قطع شست در
 یك پا خدمات غیررزمي. 

بخش ھشتم: بیماریھاي استخوان (  اسكلت) 36 34 بند 34-  اكي نیسم معاف دائم. 

بخش ھشتم: بیماریھاي استخوان (  اسكلت) 36 35 بند 35-  اوریب بودن مفصل مچ پا: الف)  در موارد شدید معاف دائم. ب)  در موارد خفیف خدمات غیررزم. 

بخش ھشتم: بیماریھاي استخوان (  اسكلت) 36 36 بند 36-  از بین رفتن قسمتي از استخوانھاي كف پا یا ھر نوع تغییرات استخواني دیگري كھ مانع انجام تمرینات نظامي 
باشد و با در پوشیدن پوتین اشكال ایجاد نماید معاف دائم. 

بخش ھشتم: بیماریھاي استخوان (  اسكلت) 36 37 بند 37-  بیماریھاي اسكلتي استخواني نظیر استئوژنس ایمپرفكتا، آرتروگریپوزیس، سكلھاي شدید ناشي از cp ، پولیو و 
انھدام كام پاشنھ (نكروز استخوان تالوس)  در انواع شدید معاف دائم. 

بخش ھشتم: بیماریھاي استخوان (  اسكلت) 36 38 بند 38-  استئوكوندریت دیسكانت زانو، ھیپ و مچ پا معاف دائم. 

بخش ھشتم: بیماریھاي استخوان (  اسكلت) 36 39 بند 39-  بیماریھاي جوش نخوردگي اسكافوئید و كن باخ ھمراه با اختالل عملكرد معاف دائم

بخش نھم: بیماریھاي شكم و دستگاه گوارش و جراحي عمومي 37 1 بند 1-  اعمال جراحي روي كبد، كیسھ صفرا، مجاري صفراوي . پانكراس معاف دائم. 

بخش نھم: بیماریھاي شكم و دستگاه گوارش و جراحي عمومي 37 2 بند 2-  فیبروز و سیروز كبدي معاف دائم. 

بخش نھم: بیماریھاي شكم و دستگاه گوارش و جراحي عمومي 37 3 بند 3-  آسیت بھ ھر علت معاف دائم. 



بخش ماده بند شرح

بخش نھم: بیماریھاي شكم و دستگاه گوارش و جراحي عمومي 37 4 بند 4-  كیست ھاي دستگاه گوارش و طحال معاف دائم. 

بخش نھم: بیماریھاي شكم و دستگاه گوارش و جراحي عمومي 37 5 بند 5-  ھمانژیوم كبدي: الف)  بزرگتر از 40 میلي لیتر معاف دائم. ب)  كوچكتر از 40 میلي لیتر خدمات غیررزمي. 

بخش نھم: بیماریھاي شكم و دستگاه گوارش و جراحي عمومي 37 6 بند 6-  سنگ كیسھ صفرا و مجاري صفراوي معاف دائم. 

بخش نھم: بیماریھاي شكم و دستگاه گوارش و جراحي عمومي 37 7 بند 7-  بیماریھاي مادرزادي و اكتسابي مجاري صفراوي معاف دائم. 

بخش نھم: بیماریھاي شكم و دستگاه گوارش و جراحي عمومي 37 8 بند 8-  پورتال ھایپرتانسیون بھ ھر علت معاف دائم. 

بخش نھم: بیماریھاي شكم و دستگاه گوارش و جراحي عمومي 37 9 بند 9-  ھپاتیت ھاي مزمن بھ ھر دلیل معاف دائم. 

بخش نھم: بیماریھاي شكم و دستگاه گوارش و جراحي عمومي 37 10 بند 10-  بیماریھاي متابولیك كبدي معاف دائم. 

بخش نھم: بیماریھاي شكم و دستگاه گوارش و جراحي عمومي 37 11 بند 11-  بیماریھاي عروقي كبد معاف دائم. 

بخش نھم: بیماریھاي شكم و دستگاه گوارش و جراحي عمومي 37 12 بند 12-  پانكراتیت: الف)  حاد 6 ماده معاف موقت. ب)  مزمن معاف دائم. 

بخش نھم: بیماریھاي شكم و دستگاه گوارش و جراحي عمومي 37 13 بند 13-  لب حلقوي پانكراس، سنگھاي پانكراس، كیستھاي پانكراس، فیستول پانكراس معاف دائم. 



بخش ماده بند شرح

بخش نھم: بیماریھاي شكم و دستگاه گوارش و جراحي عمومي 37 14 بند 14-  اسپلنكتومي یا فقدان مادرزادي طحال معاف دائم. 

بخش نھم: بیماریھاي شكم و دستگاه گوارش و جراحي عمومي 37 15 بند 15-  اسپلنومکالي قابل لمس معاف دائم. 

بخش نھم: بیماریھاي شكم و دستگاه گوارش و جراحي عمومي 37 16 بند 16-  تومورھاي خلف صفاتي معاف دائم. 

بخش نھم: بیماریھاي شكم و دستگاه گوارش و جراحي عمومي 37 17 بند 17-  فیستولھاي مقعدي فوق اسفنكتري و بین اسفنكتري معاف دائم. 

بخش نھم: بیماریھاي شكم و دستگاه گوارش و جراحي عمومي 37 18 بند 18-  فیستولھاي نافي و پپلونیدال در كلیھ موارد خدمات غیررزمي. 

بخش نھم: بیماریھاي شكم و دستگاه گوارش و جراحي عمومي 37 19 بند 19-  بواسپرھاي داخلي با درجھ ھاي 3 و 4 معاف دائم. 

بخش نھم: بیماریھاي شكم و دستگاه گوارش و جراحي عمومي 37 20 بند 20-  فتق ھاي جدار شكم (  داخلي و خارجي)  و دیافراگماتیك. الف)  عمل نشده معاف دائم. ب)  عمل شده عود كرده 
معاف دائم. ج)  عمل شده بدون عارضھ منع خدمتي ندارد. 

بخش نھم: بیماریھاي شكم و دستگاه گوارش و جراحي عمومي 37 21 بند 21-  مگاكولون با اختالالت عملي معاف دائم. 

بخش نھم: بیماریھاي شكم و دستگاه گوارش و جراحي عمومي 37 22 بند 22-  كلیھ بیماریھاي التھابي دستگاه گوارش (IBD  )  بھ ثبوت رسیده مانند كرون، كولیت، اولسر و…  معاف دائم. 

بخش نھم: بیماریھاي شكم و دستگاه گوارش و جراحي عمومي 37 23 بند 23-  سندرمھاي سوء جذب (  مانند بیماري سلیاك، اسپروي تروپیكال، بیماري ویپل)  و تالنژكتازي عروق روده معاف 
دائم. 



بخش ماده بند شرح

بخش نھم: بیماریھاي شكم و دستگاه گوارش و جراحي عمومي 37 24 بند 24-  تنگیھاي كولون وركتوم و مقعد بھ ھر علت معاف دائم. 

بخش نھم: بیماریھاي شكم و دستگاه گوارش و جراحي عمومي 37 25 بند 25-  كلیھ سندرمھاي پولیپوزیر و انواع پولیپھاي ھمراه با عوارض معاف دائم. 

بخش نھم: بیماریھاي شكم و دستگاه گوارش و جراحي عمومي 37 26 بند 26-  پروالپس ركتوم معاف دائم. 

بخش نھم: بیماریھاي شكم و دستگاه گوارش و جراحي عمومي 37 27 بند 27-  سیكاتریسھاي عمل جراحي روي شكم با اندازه بیش از 20 سانتي متر خدمات غیررزمي. 

بخش نھم: بیماریھاي شكم و دستگاه گوارش و جراحي عمومي 37 28 بند 28-  ھرگونھ اعمال جراحي روي دستگاه گوارش كھ تولید اختالالت گوارشي كرده باشد و منجر بھ برداشتن قسمتي از
 عضو (  بجز آپاندیس)  شده باشد و یا آناستوموز شده و یا چسبندگي وسیع ایجاد كرده باشد معاف دائم. 

بخش نھم: بیماریھاي شكم و دستگاه گوارش و جراحي عمومي 37 29 بند 29-  بیماریھاي پپتیك مقاوم بھ درمان و یا ھمراه با عوارض (  انسداد، سوراخ شدگي، خونریزي )  معاف دائم. 

بخش نھم: بیماریھاي شكم و دستگاه گوارش و جراحي عمومي 37 30 بند 30-  دیورتیكولھاي مري، معده، اثني عشر و دیورتیكولوز عمل شده، عمل نشده معاف دائم. 

بخش نھم: بیماریھاي شكم و دستگاه گوارش و جراحي عمومي 37 31 بند 31-  آشاالزي (  عمل شده و نشده)  معاف دائم. 

بخش نھم: بیماریھاي شكم و دستگاه گوارش و جراحي عمومي 37 32 بند 32-  بي اختیاري مدفوع مادرزادي و اكتسابي معاف دائم. 

بخش نھم: بیماریھاي شكم و دستگاه گوارش و جراحي عمومي 37 33 بند 33-  پریتونیتھاي مزمن (  از ھر نوع و بھ ھر علت كھ باعث اختالل در كار احشاء شده باشد اعم از چركي –  سلي-  
قارچي)  معاف دائم. 



بخش ماده بند شرح

بخش نھم: بیماریھاي شكم و دستگاه گوارش و جراحي عمومي 37 34 بند 34-  سل دستگاه گوارش معاف دائم. 

بخش نھم: بیماریھاي شكم و دستگاه گوارش و جراحي عمومي 37 35 بند 35-  وجود اجسام خارجي داخل شكم: الف)  با عوارض معاف دائم. ب)  بدون عوارض خدمات غیررزمي. 

بخش نھم: بیماریھاي شكم و دستگاه گوارش و جراحي عمومي 37 36 بند 36-  تمام فالپھاي پدیگولھ عضالني ،آزاد: الف)  اگر نقص عضو یا اختالل عملكرد ایجاد كرده باشد معاف دائم. ب)  
سایر موارد بدون عارضھ خدمات غیررزمي. 

بخش نھم: بیماریھاي شكم و دستگاه گوارش و جراحي عمومي 37 37 بند 37-  دیورتیكول مكل: الف)  با عارضھ معاف دائم. ب)  بدون عارضھ خدمات غیررزمي. 

بخش نھم: بیماریھاي شكم و دستگاه گوارش و جراحي عمومي 37 38 بند 38-  ھپاتومگالي شدید بھ ھر علت معاف دائم. 

بخش نھم: بیماریھاي شكم و دستگاه گوارش و جراحي عمومي 37 39 بند 39-  آبسھ ھاي چركي و آمیبي كبد معاف دائم. 

بخش نھم: بیماریھاي شكم و دستگاه گوارش و جراحي عمومي 37 40 بند 40-  خونوریزیھاي مكرر دستگاه گوارش با علت ناشناختھ معاف دائم. 

بخش نھم: بیماریھاي شكم و دستگاه گوارش و جراحي عمومي 37 41 بند 41-  بیماري كلیگر نجار نوع 1 و 2، كلستاز دوبین جانسون و روتور معاف دائم. 

بخش نھم: بیماریھاي شكم و دستگاه گوارش و جراحي عمومي 37 42 بند 42-  بیماري ژیلبرت خدمات غیررزمي. 

بخش نھم: بیماریھاي شكم و دستگاه گوارش و جراحي عمومي 37 43 بند 43-  ازوفاژیتھا: الف)  ازوفاژیت شدید كھ منجر بھ اولسربارت شده یا دیسپالزي شدید (  گزارش پاتولژي)  داده باشد 
معاف دائم. ب)  ازوفاژیت در مراحل یك تا چھار معاف از رزم. 



بخش ماده بند شرح

بخش نھم: بیماریھاي شكم و دستگاه گوارش و جراحي عمومي 37 44 بند 44-  فیستول وریدي شریاني اندام فوقاني و تحتاني مادرزادي یاتروماتیك. الف)  ھمراه با اختالف عملكرد معاف دائم. 
 ب)  بدون اختالل شدید معاف از رزم. 

بخش دھم: بیماریھاي خون و انكولوژي (بدخیمي ھا) 38 1 بند 1-  كم خوني ھاي مکالوپالستیك معاف دائم. 

بخش دھم: بیماریھاي خون و انكولوژي (بدخیمي ھا) 38 2 بند 2-  اختالالت ساختماني ارثي گلبول قرمز (  مانند میكرواسفر و سیتوزارثي، اولوسیتوزیز، الیپتوسیتوز)  معاف دائم. 

بخش دھم: بیماریھاي خون و انكولوژي (بدخیمي ھا) 38 3 بند 3-  كم خوني ھاي مزمن اكتسابي بھ علت بیماریھاي خوش خیم. الف)  در موارد ھموگلوبین زیر 10 معاف دائم. ب)  
در موارد ھموگلوبین مساوي و یا بیشتر از 10 خدمات غیررزمي. 

بخش دھم: بیماریھاي خون و انكولوژي (بدخیمي ھا) 38 4 بند 4-  پلي گلبولي اولیھ (پلي سیتمي )  و ترومبوسیتوز اولیھ معاف دائم. 

بخش دھم: بیماریھاي خون و انكولوژي (بدخیمي ھا) 38 5 بند 5-  اختالالت كمي و كیفي پالكتھا و فاكتورھاي انعقادي (  بیماریھاي خونریزي دھنده و ھالیپركوآگوالنت)  معاف دائم. 

بخش دھم: بیماریھاي خون و انكولوژي (بدخیمي ھا) 38 6 بند 6-  بدخیمي ھاي خون و دستگاه لنفاوي بھ طور كلي معاف دائم. 

بخش دھم: بیماریھاي خون و انكولوژي (بدخیمي ھا) 38 7 بند 7-  اختالالت خوني ارثي و اكتسابي با منشا ایمونولوژیك معاف دائم. 

بخش دھم: بیماریھاي خون و انكولوژي (بدخیمي ھا) 38 8 بند 8-  اگرانولوسیتوز معاف دائم. 

بخش دھم: بیماریھاي خون و انكولوژي (بدخیمي ھا) 38 9 بند 9-  بیماریھاي ھموگلوبینوپاتي ارثي با سطح ھموگلوبین كمتر از 10 معاف دائم. 



بخش ماده بند شرح

بخش دھم: بیماریھاي خون و انكولوژي (بدخیمي ھا) 38 10 بند 10-  تاالسمي ماژور، تاالسمي اینترمدیت و سندرمھاي سیكل سل معاف دائم. 

بخش دھم: بیماریھاي خون و انكولوژي (بدخیمي ھا) 38 11 بند 11-  ھیپراسپلنیزیم معاف دائم. 

بخش دھم: بیماریھاي خون و انكولوژي (بدخیمي ھا) 38 12 بند 12-  بیماري فاویسم خدمات غیررزمي در نزدیكي مراكز درماني. 

بخش دھم: بیماریھاي خون و انكولوژي (بدخیمي ھا) 38 13 بند 13-  آپالزي مغز استخوان بھ ھر علت معاف دائم. 

بخش دھم: بیماریھاي خون و انكولوژي (بدخیمي ھا) 38 14 بند 14-  تومورھاي بدخیم از ھر نوع و در ھر عضو كھ باشد ولو اینكھ درمان شده باشد معاف دائم. 

بخش دھم: بیماریھاي خون و انكولوژي (بدخیمي ھا) 38 15 بند 15-  تومورھاي خوش خیم: الف)  چنانچھ سبب اختالل مشھود در كار عضو یا بھ صورت عود كننده و یا با كراھت 
منظر ھمراه باشد معاف دائم. ب)  در غیر موارد فوق بھ مبحث مربوطھ رجوع شود. 

بخش یازدھم: بیماریھاي دستگاه ادراري تناسلي 39 1 بند 1-  انسداد ادراري بھ دالیل عضوي یا عفوني یا فونكسیوني: الف)  در صورتیكھ برطرف كردن انسداد امكان پذیر باشد
 خدمات غیرزرمي. ب)  در صورت عدم امكان برطرف كردن انسداد معاف دائم. 

بخش یازدھم: بیماریھاي دستگاه ادراري تناسلي 39 2 بند 2-  برگشت ادرار بھ حالب ھا: الف)  اگر دو طرفي یا یك طرفھ شدید باشد معاف دائم. ب)  یك طرفھ و خفیف خدمات 
غیررزمي. 

بخش یازدھم: بیماریھاي دستگاه ادراري تناسلي 39 3 بند 3-  بیماریھاي عفوني مزمن (سلي، میكروبي، انگلي، قارچي)  كلیھ، لگنچھ، حلب، مثانھ، بیضھ ھا، مجاري ادرار ھر 
یك بھ تفكیك معاف دائم. 

بخش یازدھم: بیماریھاي دستگاه ادراري تناسلي 39 4 بند 4-  سنگھاي حالب، كلیھ، پروستات، مثانھ و سنگھاي شاخ گوزني و تفروكلسینوز: الف)  در صورتیكھ انسداد ایجاد 
كرده باشد معاف دائم. ب)  در صورت عدم ایجاد انسداد معاف از رزم. 



بخش ماده بند شرح

بخش یازدھم: بیماریھاي دستگاه ادراري تناسلي 39 5 بند 5-  سنگھاي حالب، كلیھ، مثانھ عمل شده خدمات غیررزمي. 

بخش یازدھم: بیماریھاي دستگاه ادراري تناسلي 39 6 بند 6-  تومورھاي خوش خیم و بدخیم مجاري ادراري تناسلي معاف دائم. 

بخش یازدھم: بیماریھاي دستگاه ادراري تناسلي 39 7 بند 7-  بیماریھاي رتروپریتوان، فیبروزر رتروپریتوان، تومورھاي خوش خیم و بدخیم و كیست ھاي رتروپریتوان معاف 
دائم. 

بخش یازدھم: بیماریھاي دستگاه ادراري تناسلي 39 8 بند 8-  بیماریھاي طبي كلیھ: سندروم نفروتیك، گلومر و لونفریت مزمن، پیلونفریت مزمن، بیماریھاي كالژن كلیھ، پروتئین
 اوري بیش از 300 میلي گرم و ھماتوري اسانسیل و نارسایي مزمن كلیھ معاف دائم. 

بخش یازدھم: بیماریھاي دستگاه ادراري تناسلي 39 9 بند 9-  گلومرولونفریت و پیلونفریت حاد 6 ماه معاف موقت. 

بخش یازدھم: بیماریھاي دستگاه ادراري تناسلي 39 10 بند 10-  ھیدرونفروس و اتساع لگنچھ معاف دائم. 

بخش یازدھم: بیماریھاي دستگاه ادراري تناسلي 39 11 بند 11-  نفركتومي یك طرفھ، نفركتومي پارسیل ویپلو پالستي معاف دائم. 

بخش یازدھم: بیماریھاي دستگاه ادراري تناسلي 39 12 بند 12-  كلیھ نعل اسبي-  كلیھ اكتوپیك داخل لگن اکتوپی یك طرفھ (  یعني ھر دو كلیھ در یك طرف قرار گرفتھ باشند)  
معاف دائم. 

بخش یازدھم: بیماریھاي دستگاه ادراري تناسلي 39 13 بند 13-  پتوزكلیھ: الف)  درجھ 2 خدمات غیررزمي. ب)  درجھ 3 معاف دائم. 

بخش یازدھم: بیماریھاي دستگاه ادراري تناسلي 39 14 بند 14-  ھیپوپالزي و آپالزی و آژنزي كلیھ معاف دائم. تبصره: ھیپوپالزي یك طرفھ و بدون عالمت معاف از رزم. 



بخش ماده بند شرح

بخش یازدھم: بیماریھاي دستگاه ادراري تناسلي 39 15 بند 15-  كلیھ میان اسفنجي معاف دائم. 

بخش یازدھم: بیماریھاي دستگاه ادراري تناسلي 39 16 بند 16-  فیستول سیستم ادراري بھ دستگاه گوارش یا پوست معاف دائم. 

بخش یازدھم: بیماریھاي دستگاه ادراري تناسلي 39 17 بند 17-  نكروزكورتكس كلیھ: الف)  در صورتي كھ منجر بھ نارسایي یا كم كاري كلیھ شده باشد معاف دائم. ب)  در سایر 
موارد خدمات غیررزمي. 

بخش یازدھم: بیماریھاي دستگاه ادراري تناسلي 39 18 بند 18-  پیوند كلیھ معاف دائم. 

بخش یازدھم: بیماریھاي دستگاه ادراري تناسلي 39 19 بند 19-  بیماریھاي عروقي كلیھ مثل: آنوریسم شریان كلیوي، انفاركتوس كلیھ، ترومبوز ورید كلیوي، فیستول شریاني 
وریدي، آنوریسم شریاني وریدي معاف دائم. 

بخش یازدھم: بیماریھاي دستگاه ادراري تناسلي 39 20 بند 20-  دوبلیكاسیون حالب در صورتي كھ ھر حالب بھ طور جداگانھ تا مثانھ ادامھ داشتھ باشد معاف دائم. 

بخش یازدھم: بیماریھاي دستگاه ادراري تناسلي 39 21 بند 21-  مکااورتر خدمات غیررزمي. 

بخش یازدھم: بیماریھاي دستگاه ادراري تناسلي 39 22 بند 22-  بیدرواورتر معاف دائم. 

بخش یازدھم: بیماریھاي دستگاه ادراري تناسلي 39 23 بند 23-  اورتروسل یك طرفي یا دو طرفھ خدمات غیررزمي. 

بخش یازدھم: بیماریھاي دستگاه ادراري تناسلي 39 24 بند 24-  مثانھ نوروژینك معاف دائم. 



بخش ماده بند شرح

بخش یازدھم: بیماریھاي دستگاه ادراري تناسلي 39 25 بند 25-  كاھش ظرفیت مثانھ بھ دالیل اعمال جراحي قبلي پاسیستیت و یا رادیوتراپي معاف دائم. 

بخش یازدھم: بیماریھاي دستگاه ادراري تناسلي 39 26 بند 26-  سیستكتومي توتال و پارسیل معاف دائم. 

بخش یازدھم: بیماریھاي دستگاه ادراري تناسلي 39 27 بند 27-  تنگي كردن مثانھ: الف)  بدون عارضھ خدمات غیررزمي. ب)  در صورتي كھ عارضھ داشتھ باشد بر حسب 
عارضھ اظھارنظر شود. 

بخش یازدھم: بیماریھاي دستگاه ادراري تناسلي 39 28 بند 28-  از بین رفتن قدرت انقباضي كردن مثانھ كھ منجر بھ بي اختیاري ادرار شود معاف دائم. 

بخش یازدھم: بیماریھاي دستگاه ادراري تناسلي 39 29 بند 29-  ھیپوسپادیاز تنھ آلت و میان دو راه معاف دائم (  ھیپوسپادیاز درجھ یك مانع خدمتي ندارد)

بخش یازدھم: بیماریھاي دستگاه ادراري تناسلي 39 30 بند 30-  اپیسپادیاز معاف دائم. 

بخش یازدھم: بیماریھاي دستگاه ادراري تناسلي 39 31 بند 31-  انواع فیستولھاي مجرا بھ تنھ آلت، ركتوم و پرینھ و اسكروتوم معاف دائم. 

بخش یازدھم: بیماریھاي دستگاه ادراري تناسلي 39 32 بند 32-  بیماري پیروني: الف)  نوع شدید معاف دائم. ب)  نوع خفیف خدمات غیررزمي. 

بخش یازدھم: بیماریھاي دستگاه ادراري تناسلي 39 33 بند 33-  دیورتیكول مجرا معاف دائم. 

بخش یازدھم: بیماریھاي دستگاه ادراري تناسلي 39 34 بند 34-  تنگي شدید مجرا، انواع والوھاي مجراي خلفي، تومورھاي خوش خیم و بدخیم مجرا اورتریت ھاي مزمن 
غیرقابل درمان معاف دائم. 



بخش ماده بند شرح

بخش یازدھم: بیماریھاي دستگاه ادراري تناسلي 39 35 بند 35-  بیماریھاي مقاربتي اگر در ناحیھ انتھایي مجرا و آلت دفرماسیون ایجاد كرده یا بھ فیبروز و یا تنگي مجرا منجر
 شود معاف دائم. 

بخش یازدھم: بیماریھاي دستگاه ادراري تناسلي 39 36 بند 36-  ھیدروسل: الف)  نوع حجیم معاف دائم. ب)  سایر موارد خدمات غیررزمي. 

بخش یازدھم: بیماریھاي دستگاه ادراري تناسلي 39 37 بند 37-  واریكوسل: الف)  درجھ 1 و 2 خدمات غیررزمي. ب)  درجھ 3 معاف دائم. 

بخش یازدھم: بیماریھاي دستگاه ادراري تناسلي 39 38 بند 38-  لورسیون حاد بیضھ 6 ماه معاف موقت. 

بخش یازدھم: بیماریھاي دستگاه ادراري تناسلي 39 39 بند 39-  اكتوپي و یا فقدان بیضھ: الف)  دو طرفھ معاف دائم. ب)  یك طرفھ خدمات غیررزمي. 

بخش یازدھم: بیماریھاي دستگاه ادراري تناسلي 39 40 بند 40-  آتروفي شدید بیضھ: الف)  دوطرفھ معاف دائم. ب)  یك طرفھ خدمات غیررزمي. 

بخش یازدھم: بیماریھاي دستگاه ادراري تناسلي 39 41 بند 41-  ھماتوسل حاد 6 ماه معاف موقت. 

بخش یازدھم: بیماریھاي دستگاه ادراري تناسلي 39 42 بند 42-  شكستگي آلت خدمات غیررزمي. 

بخش یازدھم: بیماریھاي دستگاه ادراري تناسلي 39 43 بند 43-  اپي دیدیمكتومي: الف)  دوطرفھ معاف دائم. ب)  یك طرفھ خدمات غیررزمي. 

بخش یازدھم: بیماریھاي دستگاه ادراري تناسلي 39 44 بند 44-  فقدان آلت معاف دائم. 



بخش ماده بند شرح

بخش یازدھم: بیماریھاي دستگاه ادراري تناسلي 39 45 بند 45-  ترمبوقلبیت وریدھاي سطحي آلت 6 ماه معاف موقت. 

بخش یازدھم: بیماریھاي دستگاه ادراري تناسلي 39 46 بند 46-  دوجنسي معاف دائم. 

بخش یازدھم: بیماریھاي دستگاه ادراري تناسلي 39 47 بند 47-  بي اختیاري ادراري و شب ادراري بھ شرط ثبوت در بیمارستانھاي نیروھاي مسلح معاف دائم. 

بخش یازدھم: بیماریھاي دستگاه ادراري تناسلي 39 48 بند 48-  تغییر مسیر ادراري با عمل جراحي معاف دائم. 

بخش یازدھم: بیماریھاي دستگاه ادراري تناسلي 39 49 بند 49-  ھیدروسل طناب منوي، ایپدیدیمیت مزمن و كیست ھاي طناب منوي خدمات غیررزمي. 

بخش دوازدھم: بیماریھاي فك و دھان و دندان 40 1 بند 1ـ ناھنجاریھاي استخواني فك و صورت كھ موجب اختالل در عمل جویدن یا تكلم باشد معاف دائم. 

بخش دوازدھم: بیماریھاي فك و دھان و دندان 40 2 بند 2ـ آنکیلوز مفصل تامپورو ماندیبولر یك طرفي و دو طرفي بھ شرط ثبوت بوسیلھ رادیوگرافي معاف دائم. 

بخش دوازدھم: بیماریھاي فك و دھان و دندان 40 3 بند 3ـ تومورھاي خوش خیم در صورتي كھ از لحاظ حجم و موقعیت ایجاد اختالل در جویدن و یا در تكلم بنماید معاف 
دائم. 

بخش دوازدھم: بیماریھاي فك و دھان و دندان 40 4 بند 4ـ كام شكاف دار ھمراه یا بدون لب شكري: الف)  عمل نشده معاف دائم.   ب)  عمل شده با عارضھ تنفسي یا تغذیھ اي و
 یا اختالل تكلم شدید معاف دائم. ج)  عمل شده بدون عارضھ خدمات غیر رزمي. 

بخش دوازدھم: بیماریھاي فك و دھان و دندان 40 5 بند 5ـ استئومیلیتھاي استخوانھاي فك كھ بعد از درمان منجر بھ ناھنجاري مشھود استخوانھاي فك و صورت شوند، معاف 
دائم. 



بخش ماده بند شرح

بخش دوازدھم: بیماریھاي فك و دھان و دندان 40 6 بند 6ـ ناھنجاریھاي زبان مانند آنكیلوگلوسي، آتروفي و ھیپروتروفي زبان، شكاف برداشتن و یا دو قطعھ شدن زبان كھ 
موجب اختالل در جویدن و تكلم و یا بلع شود، معاف دائم. 

بخش دوازدھم: بیماریھاي فك و دھان و دندان 40 7 بند 7ـ از بین رفتن دندانھا بطوریكھ در مجموع در دھان كمتر از 14 دندان وجود داشتھ باشد معاف دائم. 

بخش دوازدھم: بیماریھاي فك و دھان و دندان 40 8 بند 8ـ كلیھ تومورھاي بد خیم فك و دھان معاف دائم

بخش سیزدھم: بیماریھاي چشم و عوارض بینایي 41 1 بند 1ـ ھیپرمتروپي با سایكلوپلژي كامل براي مشموالن عادي و دیپلم: یپرومتروپي با سیكلوپلژي كامل كھ در صورت 
ھمراه بودن با آستیگماتیسم، با عالمت منفي منظور شود ولي محاسبھ نگردد). الف)  ھیپرمتروپي از 5/2 تا 4 دیوپتر 

داخل ھر یك از چشمھا خدمات غیر رزمي. ب)  مجموع دیوپتر ھیپرمتروپي دو چشم از پنج تا ھشت دیوپتر داخل خدمات
 غیر رزمي. ج)  ھیپرمتروپي بیش از چھار دیوپتري یك چشم تا پنج دیوپتر داخل خدمات غیر رزمي. د)  ھیپرمتروپي بیش

 از پنج دیوپتري یك چشم معاف دائم. ھـ)  مجموع دیوپتر ھیپرمتروپي ھر دو چشم بیش از ھشت دیوپتري معاف دائم. 

بخش سیزدھم: بیماریھاي چشم و عوارض بینایي 41 2   2ـ ھیپرمتروپي با سایكلویلژي كامل در مشموالن باالتر از دیپلم: ھیپرمتروپي با سیكلوپلژي كامل كھ در صورت ھمراه 
بودن با آستیگماتیسم با عالمت منفي منظور شود ولي محاسبھ نگردد). الف)  ھیپرمتروپي از 3 تا 5 دیوپتر داخل ھر یك 

از چشمھا خدمات غیر رزمي. ب)  مجموع ھیپرمتروپي دو چشم از شش تا 10 دیوپتر داخل خدمات غیر رزمي. ج)  
ھیپرمتروپي بیش از دیوپتري یك چشم تا شش دیوپتر داخل خدمات غیر رزمي. د)  ھیپرمتروپي بیش از شش دیوپتري یك

 چشم معاف دائم.   ھـ)  مجموع دیوپتر ھیپرمتروپي ھر دو چشم بیش از 10 دیوپتر معاف دائم. 

بخش سیزدھم: بیماریھاي چشم و عوارض بینایي 41 3 3ـ میوپي با سایكلوپلژي در مشموالن عادي و دیپلم: (میوپي با سیكلوپلژي كامل كھ در صورت ھمراه بودن با آستیگماتیسم
 با عالمت مثبت منظور شود ولي محاسبھ نگردد). الف)  میوپي از 5/2 تا 4 دیوپتري داخل ھر یك از چشمھا خدمات غیر
 رزمي. ب)  مجموع دیوپترمیوپي از 5 تا 8 دیوپتر داخل ھر دو چشم خدمات غیر رزمي. ج)  میوپي بیش از پنج دیوپتري

 یك چشم تا شش دیوپتر داخل خدمات غیر رزمي. د)  میوپي بیش از شش دیوپتري یك چشم معاف دائم. ھـ)  مجموع 
دیوپترمیوپي بیش از ھشت دیوپتري ھر دو چشم معاف دائم. 

بخش سیزدھم: بیماریھاي چشم و عوارض بینایي 41 4 بند 4ـ میوپي با سایكلوپلژي در مشموالن باالتر از دیپلم: (میوپي با سیكلوپلژي كامل كھ در صورت ھمراه بودن با 
آستیگماتیسم با عالمت مثبت منظور شود ولي محاسبھ نگردد؟). الف)  میوپي از 3 تا 5 دیوپتر داخل ھر یك از چشمھا 

خدمات غیر رزمي. ب)  مجموع دیوپترمیوپي بین 6 تا 10 دیوپتر داخل ھر دو چشم خدمات غیر رزمي. ج)  میوپي بیش 
از 6 دیوپتري یك چشم تا 7 دیوپتر داخل خدمات غیر رزمي. د)  میوپي بیش از 7 دیوپتري یك چشم معاف دائم. ھـ)  

مجموع دیپوپترمیوپي بیش از 10 دیوپتري ھر دو چشم معاف دائم. 



بخش ماده بند شرح

بخش سیزدھم: بیماریھاي چشم و عوارض بینایي 41 5 بند 5ـ آستیگماتیسم ساده، مركب یا مخلوط با سایلکوپلژی کامل در مشموالن عادي و دیپلم: در آستیگماتیسم ساده، یا 
مركب یا مخلوط میزان آستیگماتیسم بایستي بیش تر از اسفر باشد). الف)  آستیگماتیسم ساده، مركب یا مخلوط از 2/5 تا 4

 دیوپتري داخل ھر یك از چشمھا خدمات غیر رزمي. ب)  مجموع دیوپتر آستیگمات ساده، مركب یا مخلوط از 5 تا 8  
دیوپتر داخل خدمات غیر رزمي. ج)  آستیگماتیسم ساده، یا مركب بیش از 5 دیوپتري تا 6 دیوپتري یك چشم خدمات غیر 
رزمي. د)  آستیگماتیسم ساده، مرکب یا مخلوط بیش از شش دیوپتری یک چشم معاف دائم. ه)  چنانچھ آستیگماتیسم ساده، 

مركب یا مخلوط ھر دو چشم در مجموع بیش از ھشت دیوپتر باشد معاف دائم. 

بخش سیزدھم: بیماریھاي چشم و عوارض بینایي 41 6 بند 6ـ آستیگماتیسم ساده، مركب یا مخلوط با سایكلوپلژي كامل در مشموالن باالتر از دیپلم: (در آستیگماتیسم ساده یا 
مركب میزان آستیگماتیسم بایستي بیشتر از اسفر باشد). الف)  آستیگماتیسم ساده، مركب یا مخلوط از 3 تا 5 دیوپتري 

داخل ھر یك از دو چشم خدمات غیر رزمي. ب)  مجموع دیوپتر آستیگماتیسم ساده، مركب یا مخلوط ھر دو چشم از 6 تا
  10 دیوپتر داخل خدمات غیر رزمي. ج)  آستیگماتیسم ساده، مركب یا مخلوط بیش از 6 دیوپتري تا 7 دیوپتر داخل یك 
چشم خدمات غیر رزمي. د)  آستیگماتیسم ساده، مركب یا مخلوط بیش از ھفت دیوپتري یك چشم معاف دائم. ھـ)  مجموع 

دیوپتر آستیگماتیک ساده، مركب یا مخلوط ھر دو چشم بیش از 10 دیوپتر معاف دائم. 

بخش سیزدھم: بیماریھاي چشم و عوارض بینایي 41 7 بند 7ـ فقدان یك چشم یا آنكھ یك چشم عمالً و یا در اثر بیماریھاي غیر قابل عالج فاقد بینایي (عدم درك نور)  باشد معاف 
دائم. 

بخش سیزدھم: بیماریھاي چشم و عوارض بینایي 41 8 بند 8ـ اورام ملتحمھ فصلي شدید توام با عوارض قرنیھ: الف)  در مشموالن عادي معاف دائم. ب)  در مشموالن دیپلم و 
باالتر خدمات غیر رزمي. 

بخش سیزدھم: بیماریھاي چشم و عوارض بینایي 41 9 بند 9ـ عوارض تراخمي ملتحمھ و پلك از قبیل سیمبلفارون گزروزیس، آنتروپیون و اكتروپیون: الف)  در یك چشم خدمات
 غیر رزمي. ب)  در دو چشم معاف دائم. 

بخش سیزدھم: بیماریھاي چشم و عوارض بینایي 41 10 بند 10ـ ناخنك پیشرفتھ كھ تا مركز قرنیھ پیشرفت نموده باشد و با چشم غیر مسلح دیده شود معاف دائم. 

بخش سیزدھم: بیماریھاي چشم و عوارض بینایي 41 11 بند 11-  لك مركزي قرنیھ: الف)  در صورتیكھ وسیع باشد و مركز قرنیھ را اشغال نموده باشد (لك وسیع در مواقعي كھ 
بیش از 3 میلیمتر مربع سطح قرنیھ را پوشانیده باشد)  معاف دائم. ب)  در موارد خفیف تر خدمات غیر رزمي. 

بخش سیزدھم: بیماریھاي چشم و عوارض بینایي 41 12 بند 12ـ كراتیت ھاي آنترستیسیل و دیستروفیھاي قرنیھ یك یا دو چشم معاف دائم. 



بخش ماده بند شرح

بخش سیزدھم: بیماریھاي چشم و عوارض بینایي 41 13 بند 13ـ كلوبوم مادرزادي مردمك: الف)  ھمراه با گرفتاري شبكیھ (رتین)  معاف دائم. ب)  بدون گرفتاري شبكیھ (رتین)  
خدمات غیر رزمي. 

بخش سیزدھم: بیماریھاي چشم و عوارض بینایي 41 14 بند 14ـ ایریدوسیكلیتھاي شدید و مزمن یك یا دو چشم كھ تولید چسبندگیھاي وسیع نموده باشد معاف دائم. 

بخش سیزدھم: بیماریھاي چشم و عوارض بینایي 41 15 بند 15ـ اكلوزیون و سیكلوزیون كامل مردمك معاف دائم. 

بخش سیزدھم: بیماریھاي چشم و عوارض بینایي 41 16 بند 16ـ ایریدكتومي یا اریدودیالیز وسیع حاصل از حوادث یا اعمال جراحي. الف)  در صورتیكھ با كاھش دید و عوارض
 قرنیھ و عدسي توام باشد معاف دائم. ب)  در صورتیكھ با كاھش دید و عوارض توام نباشد خدمات غیر رزمي. 

بخش سیزدھم: بیماریھاي چشم و عوارض بینایي 41 17 بند 17ـ كاتاراكت مادرزادي، ضربھ اي متابولیك و كاتاراكت عمل شده معاف دائم. تبصره: كدورتھاي عدسي كھ ایجاد 
اختالل دید در ریتنوسكوپي نمي نماید خدمات غیر رزمي. 

بخش سیزدھم: بیماریھاي چشم و عوارض بینایي 41 18 بند 18ـ كدورت وسیع زجاجیھ بھ ھر علت معاف دائم. 

بخش سیزدھم: بیماریھاي چشم و عوارض بینایي 41 19 بند 19ـ كوریوتینیت مركزي و یا منتشر مزمن یك یا دو چشم معاف دائم. 

بخش سیزدھم: بیماریھاي چشم و عوارض بینایي 41 20 بند 20ـ رتینیت پیگمانترور تینیتھاي غیر پیگمانتر بھ شرط اثبات توسط ERG  (كھ در آن افت ولتاژ حداقل نصف میزان
 طبیعي باشد)  معاف دائم. 

بخش سیزدھم: بیماریھاي چشم و عوارض بینایي 41 21 بند 21ـ لوكساسیون كامل یا ناقص عدسي یا لنتیكیونوس و یا فقدان عدسي یك چشم معاف دائم. 

بخش سیزدھم: بیماریھاي چشم و عوارض بینایي 41 22 بند 22ـ انفصال شبكیھ عمل شده و یا عمل نشده بھ ھر علت معاف دائم. 



بخش ماده بند شرح

بخش سیزدھم: بیماریھاي چشم و عوارض بینایي 41 23 بند 23ـ آمبولي شریان شاخھ اي یا مركزي و یا ترومبوز ورید شاخھ اي یا مركزي و یا ھر نوع واسكولیت مزمن یك یا 
دو چشم معاف دائم. 

بخش سیزدھم: بیماریھاي چشم و عوارض بینایي 41 24 بند 24ـ بیماریھاي ناحیھ ماكوالت و عصب باصره از قبیل آتروفي، ھیپوپالزي، سوختگي، سوراخ ماكوال و یا 
خونریزیھاي ناحیھ ماكوال و آتروفي عصب باصره معاف دائم. 

بخش سیزدھم: بیماریھاي چشم و عوارض بینایي 41 25 بند 25ـ میكروفتالمي ھاي و بوفتالمي یك یا دو چشم معاف دائم. 

بخش سیزدھم: بیماریھاي چشم و عوارض بینایي 41 26 بند 26ـ اگزوفتالمي تومورال یا پولساتیویك یا دو چشم معاف دائم. 

بخش سیزدھم: بیماریھاي چشم و عوارض بینایي 41 27 بند 27ـ فلج كامل یك یا چند عضلھ چشم در صورتیكھ استقرار یافتھ و دائمي باشد معاف دائم. 

بخش سیزدھم: بیماریھاي چشم و عوارض بینایي 41 28 بند 28ـ الكوفتالمي ھاي مربوط بھ فلج عضالت پلكي معاف دائم. 

بخش سیزدھم: بیماریھاي چشم و عوارض بینایي 41 29 بند 29ـ افتادگي دائمي پلك (درھر یك از چشمھا)  در صورتیكھ بیش از نصف مردمك چشم را پوشانیده باشد معاف دائم. 

بخش سیزدھم: بیماریھاي چشم و عوارض بینایي 41 30 بند 30ـ استرابیسم آمبلیوپیك یك چشم و استرابیسم متناوب معاف دائم. 

بخش سیزدھم: بیماریھاي چشم و عوارض بینایي 41 31 بند 31ـ نیستاگموس دائمي و مشھود معاف دائم. 

بخش سیزدھم: بیماریھاي چشم و عوارض بینایي 41 32 بند 32ـ داگریوسیستیت مزمن چركي معاف دائم. 



بخش ماده بند شرح

بخش سیزدھم: بیماریھاي چشم و عوارض بینایي 41 33 بند 33ـ کلوكوم مزمن و مطلق و گلوكوم حاد زاویھ بستھ با عارضھ و گلوكوم ھاي عمل شده یك چشم معاف دائم. 

بخش سیزدھم: بیماریھاي چشم و عوارض بینایي 41 34 بند 34ـ اجسام خارجي داخل كره چشم معاف دائم. 

بخش سیزدھم: بیماریھاي چشم و عوارض بینایي 41 35 بند 35ـ پیوند قرنیھ معاف دائم. 

بخش سیزدھم: بیماریھاي چشم و عوارض بینایي 41 36 بند 36ـ كراتوكونوس با گزارش توپوگرافي بیمارستانھاي نظامي و دانشگاھي معاف دائم. 

بخش سیزدھم: بیماریھاي چشم و عوارض بینایي 41 37 بند 37ـ تومورھاي خوش خیم بھ ھر صورت خدمات غیر رزمي (در صورت ایجاد عارضھ طبق بند مربوطھ رفتار شود). 

بخش سیزدھم: بیماریھاي چشم و عوارض بینایي 41 38 بند 38ـ تومور كاذب اوربیت در صورتیكھ عود كننده و مقاوم بھ درمان باشد معاف دائم. 

بخش سیزدھم: بیماریھاي چشم و عوارض بینایي 41 39 بند 39ـ آمبلیوپي یك چشم یا دو چشم خدمات غیر رزمي. 

بخش چھاردھم: بیماریھاي گوش و حلق و بیني 42 1 بند 1ـ كاھش شنوایي یكطرفھ بطوري كھ معدل آن در فركانس ھاي چھارگانھ (512ـ1024ـ2048ـ4096)  بیش از 80  
دسي بل باشد معاف دائم. 

بخش چھاردھم: بیماریھاي گوش و حلق و بیني 42 2 بند 2ـ كاھش شنوایي یكطرفھ اگر در فركانس ھاي چھارگانھ بین 50 تا 80 دسي بل باشد خدمات غیر رزمي. 

بخش چھاردھم: بیماریھاي گوش و حلق و بیني 42 3 بند 3ـ كاھش شنوایي ھر دو گوش بطوري كھ معدل كاھش شنوایي در فركانس ھاي چھارگانھ در یك گوش باالي 25  
دسي بل و در گوش دیگر باالي 50 دسي بل باشد معاف دائم. 



بخش ماده بند شرح

بخش چھاردھم: بیماریھاي گوش و حلق و بیني 42 4 بند 4ـ كاھش شنوایي ھر دو گوش در فركانس ھاي چھارگانھ بین 25 تا 50 دسي بل خدمات غیر رزمي. 

بخش چھاردھم: بیماریھاي گوش و حلق و بیني 42 5 بند 5ـ كري و اللي معاف دائم. 

بخش چھاردھم: بیماریھاي گوش و حلق و بیني 42 6 بند 6ـ فقدان كامل مادرزادي یا اكتسابي اللھ گوش یكطرفھ یا دو طرفھ معاف دائم. 

بخش چھاردھم: بیماریھاي گوش و حلق و بیني 42 7 بند 7ـ آترزي یا انسداد مجراي گوش خارجي در تمام طول مجرا یا قسمتي از آن معاف دائم. 

بخش چھاردھم: بیماریھاي گوش و حلق و بیني 42 8 بند 8ـ عفونت مزمن گوش میاني كھ سبب ایجاد پولیپ یا ضایعھ در ناحیھ شراپنل و یا استئیت و كولستئاتوم نماید یكطرفھ 
یا دو طرفھ معاف دائم. 

بخش چھاردھم: بیماریھاي گوش و حلق و بیني 42 9 بند 9ـ عمل جراحي رادیكال ماستوئیدكتومي معاف دائم. 

بخش چھاردھم: بیماریھاي گوش و حلق و بیني 42 10 بند 10ـ عفونت مزمن گوش میاني یا ترشح چركي و پارگي پرده تمپان در صورتي كھ از نظر رادیولوژي تراكم 
استخواني یا اسكلروز ناشي از عكس العمل عفونت موجود باشد و یا ھمراه با كاھش شنوایي دو طرفھ بیش از سي و پنج 

دسي بل در ھر گوش باشد: الف)  در موارد دو طرفھ معاف دائم. ب)  یكطرفھ خدمات غیر رزمي. 

بخش چھاردھم: بیماریھاي گوش و حلق و بیني 42 11 بند 11ـ عفونت مزمن گوش میاني با ترشح چركي یك گوش كھ ھمراه با تراكم استخواني یا اسكلروز ناشي از عفونت باشد
 در صورتي كھ با پارگي پرده گوش سمت دیگر ھمراه باشد (حتي بدون وجود تراكم استخواني)  معاف دائم. 

بخش چھاردھم: بیماریھاي گوش و حلق و بیني 42 12 بند 12ـ فلج عصب صورتي در اثر التھابات قدیمي گوش با شكستگي استخوان روشھ یا بھ علت عمل جراحي گوش معاف
 دائم. 

بخش چھاردھم: بیماریھاي گوش و حلق و بیني 42 13 بند 13ـ فلج كامل عصب مقاوم بھ درمان بھ ھر علتي (علل ناشناختھ، بلز، سندروم رامس ھانت و غیره)  كھ حداقل شش 
ماه از شروع آن گذشتھ باشد معاف دائم. 



بخش ماده بند شرح

بخش چھاردھم: بیماریھاي گوش و حلق و بیني 42 14 بند 14ـ الیبرنتیت ھاي چركي (باكتلایر)  كھ ھمراه با نیستاكموس واضح و عالئم پاراكلینیك ثابت شده در بیمارستانھاي 
نیروھاي مسلح باشد معاف دائم. 

بخش چھاردھم: بیماریھاي گوش و حلق و بیني 42 15 بند 15ـ بیماري و سندروم در صورتي كھ با آزمایشات پاركلینیك در بیمارستانھاي نیروھاي مسلح تایید شود معاف دائم. 

بخش چھاردھم: بیماریھاي گوش و حلق و بیني 42 16 بند 16ـ عوارض مادرزادي یا عفوني در بیني، كام، لب و حلق كھ تولید اختالالت شدید تنفسي، صوتي، گوارشي نموده 
باشد و با كراھت منظر ایجاد كرده باشد در صورتي كھ قابل درمان نباشد معاف دائم. 

بخش چھاردھم: بیماریھاي گوش و حلق و بیني 42 17 بند 17ـ شكستگي ھاي قدیمي بیني ھمراه با اختالالت تنفسي شدید و یا تغییر شكل شدید ظاھري صورت كھ نیاز بھ عمل 
جراحي زیبایي داشتھ باشد معاف دائم. 

بخش چھاردھم: بیماریھاي گوش و حلق و بیني 42 18 بند 18ـ رینیت اتروفیك ھمراه با كروت متعفن (بیماري اوزن)  معاف دائم. 

بخش چھاردھم: بیماریھاي گوش و حلق و بیني 42 19 بند 19ـ آنژیوفیبروم نازوفارلگس معاف دائم. 

بخش چھاردھم: بیماریھاي گوش و حلق و بیني 42 20 بند 20ـ سینوزیت ھاي توام (پان سینوزیت)  مزمن معاف دائم. 

بخش چھاردھم: بیماریھاي گوش و حلق و بیني 42 21 بند 21ـ پولیپوزبیني: الف)  در صورتي كھ دوطرفھ باشد معاف دائم. ب)  در صورت یكطرفھ خدمات غیر رزمي. 

بخش چھاردھم: بیماریھاي گوش و حلق و بیني 42 22 بند 22ـ تومورھاي میكسد غده بناگوشي و یا تحت فكي عمل شده و یا عمل نشده (بھ شرط ثبوت در بیمارستانھاي نیروھاي
 مسلح)  معاف دائم. 

بخش چھاردھم: بیماریھاي گوش و حلق و بیني 42 23 بند 23ـ الرنژیت ھاي مزمن كھ تولید اختالالت شدید و دائمي صوتي یا تنفسي نماید معاف دائم. 



بخش ماده بند شرح

بخش چھاردھم: بیماریھاي گوش و حلق و بیني 42 24 بند 24ـ بیماریھاي مادرزادي، عفوني، ضربھ اي و یا تومورھاي حنجره كھ تولید اختالالت شدید و دائمي نماید معاف دائم. 

بخش چھاردھم: بیماریھاي گوش و حلق و بیني 42 25 بند 25ـ تومورھاي گلوموس ژوگولر، آنژیومھاي وسیع در نقاط مختلف گوش و حلق و بیني، حفره و فضاي دھان، زبان،
 فكین، سینوسھاي صورت و منضمات اعضاي فوق معاف دائم. 

بخش چھاردھم: بیماریھاي گوش و حلق و بیني 42 26 بند 26ـ فلج تارھاي صوتي دو طرفھ و یا یك طرفھ با بیش از شش ماه سابقھ معاف دائم. 

بخش پانزدھم: بیماریھاي قلب و عروق 43 1 بند 1ـ كلیھ عوارض عضوي دریچھ اي قلب عمل شده و عمل نشده بھ شرط ثبوت در بیمارستانھاي نیروھاي مسلح یا 
دانشگاھي معاف دائم. 

بخش پانزدھم: بیماریھاي قلب و عروق 43 2 بند 2ـ وجود ھر گونھ بیماري مادرزادي قلب اعم از عمل شده و نشده معاف دائم. تبصره: دكستروكادري و سیتوس 
انورتوس اگر با آنومالیھاي دیگر ھمراه نبوده و عارضھ اي نداشتھ باشد منع خدمتي ندارد. 

بخش پانزدھم: بیماریھاي قلب و عروق 43 3 بند 3ـ ھر نوع بیماري عروق كرونر در ھر درجھ و حالتي كھ باشد معاف دائم. 

بخش پانزدھم: بیماریھاي قلب و عروق 43 4 بند 4ـ نارسایي مزمن قلب معاف دائم. 

بخش پانزدھم: بیماریھاي قلب و عروق 43 5 بند 5ـ ھر نوع بیماري مزمن پریكارد ـ آندوكارد ـ میوكارد اعم از التھابي، تومورال، مادرزادي و اكتسابي معاف دائم. 

بخش پانزدھم: بیماریھاي قلب و عروق 43 6 بند 6ـ بیماریھاي مادرزادي و یا اكتسابي، تومورال و التھابي آئمورت و سرخرگھاي بزرگ، مانند كواركتاسیون، آنوریسم
 ھا، آنژیومھا و اتساع سرخرگھاي ریوي، كانال شریاني باز، تنگي شریان ریوي اصلي و فیستولھاي شریاني وریدي در 

مورد عمل شده یا نشده معاف دائم. 



بخش ماده بند شرح

بخش پانزدھم: بیماریھاي قلب و عروق 43 7 بند 7ـ ازدیاد فشار خون شریاني در صورتي كھ فشار خون باز سیستولیك از 160 میلیمتر جیوه و یا دیاستولیك از 100  
میلیمتر جیوه باالتر باشد (مقصود از فشار خون باز آنست كھ الاقل بیمار 72 ساعت در بیمارستان بستري و فشار خون 
در ساعات مختلف شب و روز ثبت گردد)  معاف دائم. تبصره: ازدیاد فشار خون شریاني در صورتیكھ فشار خون باز 

سیستولیك بین 160ـ140 میلیمتر جیوه و یا دیاستولیك بین 100ـ90 میلیمتر جیوه باشد خدمات غیر رزمي. 

بخش پانزدھم: بیماریھاي قلب و عروق 43 8 بند 8ـ ترومبوفلبیت ھا: الف)  چنانچھ عود كننده باشد معاف دائم. ب)  در موارد محدود خدمات غیر رزمي. 

بخش پانزدھم: بیماریھاي قلب و عروق 43 9 بند 9ـ واریس ھا: الف)  شدید و یا ھمراه با عوارض معاف دائم. ب)  خفیف و متوسط خدمات غیر رزمي. 

بخش پانزدھم: بیماریھاي قلب و عروق 43 10 بند 10ـ تومورھاي عروق لنفاوي، لنف آدنوم و الفانتیازیس كھ الاقل یكي از اندامھا را فرا گرفتھ باشد معاف دائم. 

بخش پانزدھم: بیماریھاي قلب و عروق 43 11 بند 11ـ اختالالت ریتم بھ صورت اكستراسیستولھاي فوق بطني بھ شرطي كھ تعدادشان بیش از 10 ضربان در دقیقھ باشد
  (در صورت تداوم با اثبات در بیمارستانھاي نیروھاي مسلح یا دانشگاھي)  معاف دائم. 

بخش پانزدھم: بیماریھاي قلب و عروق 43 12 بند 12ـ اختالالت ریتم بھ صورت اكستراسیستولھاي بطني كھ تعدادشان بیش از ھفت عدد در دقیقھ و چند كانوني، دو تا یا
 بیشتر پشت سر ھم آمده باشد (بصورت R-on-T قرار گرفتھ باشد)  معاف دائم. 

بخش پانزدھم: بیماریھاي قلب و عروق 43 13 بند 13ـ تاكي آریتمي ھاي فوق بطني كھ شامل تاكیكاردي دھلیزي (بیش از 140 ضربان در دقیقھ بھ شرطي كھ پس از 
سھ ساعت استراحت بھبود نیابد)، فیبریالسیون دھلیزي، تاكیكاردیھاي نودال یا جانكشنال و تاكیكاردیھاي بطني در ھر 

مورد معاف دائم. 

بخش پانزدھم: بیماریھاي قلب و عروق 43 14 بند 14ـ اختالل ھدایت داخل دھلیزي، بلوك سینوس دھلیزي، وقفھ سینوس دھلیزي و سندرم تاكیكاردي و برادیكاردي، 
سندرم (اس. اس. اس)، برادیكاردي سینوزال كمتر از 50 ضربان در دقیقھ كھ با فعالیت تعداد شربقان بھ حد الزم افزایش 

نیابد (مورد اخیر بھ شرط ثبوت در بیمارستانھاي نیروھاي مسلح یا دانشگاھي)  معاف دائم. 

بخش پانزدھم: بیماریھاي قلب و عروق 43 15 بند 15ـ اختالالت ھدایتي دھلیزي بطني مانند سندرم W.P.W و ھمچنین اختالالت ھدایتي كھ منجر بھ استفاده از پیش 
دائم یا موقت شود معاف دائم. 



بخش ماده بند شرح

بخش پانزدھم: بیماریھاي قلب و عروق 43 16 بند 16ـ وجود یا سابقھ بیماري تب روماتیسمي حاد (بھ شرط وجود كاردیت)  معاف دائم. 

بخش شانزدھم: بیماریھاي روماتولوژي و بافت ھمبند 44 1 بند 1ـ آرتریتھاي عفوني حاد (استاف، بروسلوز، سالمونال و سایر باكتریھاي دیگر با تایید میكروب شناسي). الف)  با تغییر
 شكل مفصلي و استخواني معاف دائم. ب)  بدون تغییر شكل 6 ماه معاف موقت. ج)  در صورتیكھ در حین خدمات ایجاد 

شده باشد معاف دائم. 

بخش شانزدھم: بیماریھاي روماتولوژي و بافت ھمبند 44 2 بند 2ـ آرتریت ھاي عفوني مزمن معاف دائم. 

بخش شانزدھم: بیماریھاي روماتولوژي و بافت ھمبند 44 3 بند 3ـ آرتریت ھاي التھابي: الف)  آرتریت ھاي التھابي حاد: راكتیو، سندرم رایتر، تب روماتیسمي یكسال معاف موقت. 
تبصره: در صورتیكھ در حین خدمات بروز كرده باشد معاف دائم. ب)  آرتریت ھاي التھابي تحت حاد و مزمن: ارتریت 
روماتوئید، لوپوس اریتماتور سیستمیك، اسپوندیلیت نكلوزان، آرتریت ھاي پسوزیازیسي، آرتریت ھاي التھابي روده، 
بیماري ویپل، آرتریت راكتیو، سندروم رایتر، كالژنوزھا، واسكولیتھا، ساركوئیدوز اسپوندیلو آرتروپاتي سر و نگاتیو 

معاف دائم. ج)  ھیدرو آرتروز مزمن و مشھود معاف دائم. 

بخش شانزدھم: بیماریھاي روماتولوژي و بافت ھمبند 44 4 بند 4ـ واسكولیتھا: الف)  واسكولیتھاي نكروزان: بیماري پان كالسیك، پان میكروسكوپیك، وگنر، تاكایاسو، بیماري بجھت 
معاف دائم. ب)  واسكولیتھاي ازدیاد حساسیتي بھ ھمراه گرفتاري احشاء معاف دائم. 

بخش شانزدھم: بیماریھاي روماتولوژي و بافت ھمبند 44 5 بند 5ـ كالژنوزھا، اسكلرودرمي ھا، پلي میوزیت ھا، درماتومیوزیت معاف دائم. 

بخش شانزدھم: بیماریھاي روماتولوژي و بافت ھمبند 44 6 بند 6ـ بیماریھاي متابولیك استخوان: الف)  استئوپروز (طبق تعریف بر اساس سنجش تراكم استخوان در صورتیكھ توده 
استخواني در مقایسھ با حداكثر توده استخواني بیش از S.D  2.5. كاھش یافتھ باشد)  معاف دائم. ب)  استئوپني (طبق 

تعریف بر اساس سنجش تراكم استخوان در صورتیكھ توده استخواني در مقایسھ با حداكثر توده استخواني بیش از 2.5-1
  S.D .كاھش یافتھ باشد)  خدمات غیر رزمي. ج)  استئومالسي معاف دائم. د)  ھیپرپاراتیروئیدي معاف دائم. 

بخش شانزدھم: بیماریھاي روماتولوژي و بافت ھمبند 44 7 بند 7ـ بیماریھاي كریستالي: نقرس، نقرس كاذب معاف دائم. 

بخش شانزدھم: بیماریھاي روماتولوژي و بافت ھمبند 44 8 بند 8ـ استئوآرتریت مفاصل بزرگ: الف)  در فرم شدید و ناتوان كننده معاف دائم. ب)  در فرم خفیف یكسال معاف موقت. 



بخش ماده بند شرح

بخش شانزدھم: بیماریھاي روماتولوژي و بافت ھمبند 44 9 بند 9ـ شانھ منجمد، پارگي روتاتوركاف معاف دائم. 

بخش شانزدھم: بیماریھاي روماتولوژي و بافت ھمبند 44 10 بند 10ـ الیگونورودیستروفي RSDS معاف دائم. 

بخش شانزدھم: بیماریھاي روماتولوژي و بافت ھمبند 44 11 بند 11ـ آرتروپاتي نورولوژیك (مفصل شاركو)  معاف دائم. 

بخش شانزدھم: بیماریھاي روماتولوژي و بافت ھمبند 44 12 بند 12ـ شبھ تومورھاي مفاصل: سینوویت، ویلوندولر، استئوكندروماتوز در مفاصل بزرگ، ھمانژیوم معاف دائم. 

بخش شانزدھم: بیماریھاي روماتولوژي و بافت ھمبند 44 13 بند 13ـ استئونكروز مفاصل معاف دائم. 

بخش شانزدھم: بیماریھاي روماتولوژي و بافت ھمبند 44 14 بند 14ـ ستون فقرات الف)  اسپوندیلولیسیت بروسالئي، استاف، سالمونالئي و سلي معاف دائم. ب)  انواف ھرني دیسكال با
 عالئم كلینیكي و رادیولوژي معاف دائم. 

بخش شانزدھم: بیماریھاي روماتولوژي و بافت ھمبند 44 15 بند 15ـ بیماریھاي بافت ھمبند نظیر استئوژنزیس ایمپرنكتا ـ اھلردانلوس و ھموسیتینوري معاف دائم. 

بخش ھفدھم: بیماریھاي عفوني 45 1 بند 1ـ بیماران مبتالء بھ ھپاتیت مزمن (بیش از 6 ماه)  معاف دائم. 

بخش ھفدھم: بیماریھاي عفوني 45 2 بند 2ـ ناقلین HBSAg چنانچھ HBSAg وHBVDNA و یاHBEAg سرم آنھا مثبت باشد معاف دائم. 

بخش ھفدھم: بیماریھاي عفوني 45 3 بند 3ـ كلیھ بیماران مبتالء بھ ھپاتیت حاد 6 ماه معاف موقت. 



بخش ماده بند شرح

بخش ھفدھم: بیماریھاي عفوني 45 4 بند 4ـ بیماران مبتالء بھ ھپاتیت C با تایید آزمایشگاھھاي مورد تایید مراكز درماني ن. م معاف دائم. 

بخش ھفدھم: بیماریھاي عفوني 45 5 بند 5ـ سل: الف)  سل ریھ فعال معاف دائم. ب)  ادنیت ھاي سلي یك سال معاف موقت. ج)  سل احشاء فعال و سل ستون 
فقرات و استخوانھا و مفاصل درھر مرحلھ معاف دائم. د)  سل ریھ بھبود یافتھ و ادنیتھاي سلي درمان شده خدمات غیر 

رزمي. 

بخش ھفدھم: بیماریھاي عفوني 45 6 بند 6ـ جذام بھ ھر شكل و در ھر مرحلھ معاف دائم. 

بخش ھفدھم: بیماریھاي عفوني 45 7 بند 7ـ عوارض بیماریھاي عفوني مداوم (مانند سیفلیس ھا، مننژیت ھا، استئومیلیتھا و ... )کھ اختالل غیر قابل برگشت 
ایجاد كرده باشد معاف دائم. 

بخش ھفدھم: بیماریھاي عفوني 45 8 بند 8ـ بیماران مبتالء بھ نقص ایمني سلولي اكتسابي و حاملین ویروس HIV معاف دائم. 

بخش ھیجدھم: بیماریھاي كھ آئین نامھ معافیت پزشكي پیش بیني نشده است 18 0 ماده 46: كلیھ بیماریھاي ناتوان كننده كھ فرد مبتالء بھ آن قادر بھ انجام خدمت اعم از رزمي و غیررزمي نبوده و دراین 
آئین نامھ نیز پیش بیني نشده است بھ تشخیص شوراي پزشكي مدیریت وظیفھ عمومي و یا شوراي عالي پزشكي نیروي 

مربوطھ بھ شوراي عالي پزشكي ناجا معرفي و طبق نظر شوراي عالي پزشكي ناجا با آنان رفتار خواھد شد. 

23 فصل دوم آیین نامھ معاینھ و معافیت مشمولین در صورتیكھ پدر مشمول داراي بیماري یا نقص عضوي بھ شرح زیر باشد از نظر شوراي پزشكي نیاز بھ مراقبت و نگھداري دارد 1 1-كلیھ بدخیمي ھاي دستگاھھاي بدن كھ موجب ناتواني و اركارفتادگي فرد گردد و یا پیشرفتھ و مقاوم بھ درمان باشد و بھ
 تایید مراجع ذیصالح رسیده باشد. 

23 فصل دوم آیین نامھ معاینھ و معافیت مشمولین در صورتیكھ پدر مشمول داراي بیماري یا نقص عضوي بھ شرح زیر باشد از نظر شوراي پزشكي نیاز بھ مراقبت و نگھداري دارد 2 2-  تومورھا و آدنوپاتیھاي مزمن و غیرقابل درمان مدیاستن ھمراه با عالیم فشاري برمدیاستن. تبصره: در مورد 
سرطانھاي قابل درمان و محدود كھ متاستاز نداده و عوارض نداشتھ باشد این قسمت مداق ندارد. 

23 فصل دوم آیین نامھ معاینھ و معافیت مشمولین در صورتیكھ پدر مشمول داراي بیماري یا نقص عضوي بھ شرح زیر باشد از نظر شوراي پزشكي نیاز بھ مراقبت و نگھداري دارد 3 3-جذام با تشخیص متخصص پوست و تایید مراكز مبارزه با جذام در مرحلھ ایزولھ شدن بیمار و تا زماني كھ خطر واگیر
 بیماري بھ دیگران وجود دارد و بھ ھمین نحو در انواعي از بیماري كھ پیشرفتھ بوده و عوارض شدید پوستي یا عصبي 

در شخص مبتال ایجاد كرده باشد. 

23 فصل دوم آیین نامھ معاینھ و معافیت مشمولین در صورتیكھ پدر مشمول داراي بیماري یا نقص عضوي بھ شرح زیر باشد از نظر شوراي پزشكي نیاز بھ مراقبت و نگھداري دارد 4 4-سیفلیس ھاي عصبي یا قلبي عروقي شدید و یا سیفلیس ھاي استخواني كھ ایجاد ضایعات انھدامي در استخوان یا مفاصل
 كرده باشد. 



بخش ماده بند شرح

23 فصل دوم آیین نامھ معاینھ و معافیت مشمولین در صورتیكھ پدر مشمول داراي بیماري یا نقص عضوي بھ شرح زیر باشد از نظر شوراي پزشكي نیاز بھ مراقبت و نگھداري دارد 5 5-مبتالیان بھ سل فعال كھ منجر بھ محدودیت و ازكارافتادگي فرد گردد با تایید مراكز تخصصي مربوطھ. 

23 فصل دوم آیین نامھ معاینھ و معافیت مشمولین در صورتیكھ پدر مشمول داراي بیماري یا نقص عضوي بھ شرح زیر باشد از نظر شوراي پزشكي نیاز بھ مراقبت و نگھداري دارد 6 6-  آرتریتھاي مزمن توام با تغییر شكل در استخوانھا و جمود در مفاصل و ستون فقرات بھ صورت پیشرفتھ كھ مانع انجام
 فعالیتھاي روزمره شده باشد. 

23 فصل دوم آیین نامھ معاینھ و معافیت مشمولین در صورتیكھ پدر مشمول داراي بیماري یا نقص عضوي بھ شرح زیر باشد از نظر شوراي پزشكي نیاز بھ مراقبت و نگھداري دارد 7 7-انواع نوروپاتي ھا و میوپاتي ھاي اولیھ و ثانوي در مراحل پیشرفتھ كھ منجر بھ ناتواني و اختالل در ایستادن و حركت
 شده باشد. 

23 فصل دوم آیین نامھ معاینھ و معافیت مشمولین در صورتیكھ پدر مشمول داراي بیماري یا نقص عضوي بھ شرح زیر باشد از نظر شوراي پزشكي نیاز بھ مراقبت و نگھداري دارد 8 8-  فلج اندام فوقاني یا تحتاني یا نیمھ بدن (  ھمي پلژي، پاراپلژي)  كھ موجب ناتواني در اعمال وزانھ شخص شده باشد. 

23 فصل دوم آیین نامھ معاینھ و معافیت مشمولین در صورتیكھ پدر مشمول داراي بیماري یا نقص عضوي بھ شرح زیر باشد از نظر شوراي پزشكي نیاز بھ مراقبت و نگھداري دارد 9 9-پاركینسون در مراحل پیشرفتھ با عالیم بالیني واضح و با تایید متخصص بیماریھاي اعصاب. 

23 فصل دوم آیین نامھ معاینھ و معافیت مشمولین در صورتیكھ پدر مشمول داراي بیماري یا نقص عضوي بھ شرح زیر باشد از نظر شوراي پزشكي نیاز بھ مراقبت و نگھداري دارد 10 10-مولتیپل اسكلروز در مرحلھ استقرار كامل. 

23 فصل دوم آیین نامھ معاینھ و معافیت مشمولین در صورتیكھ پدر مشمول داراي بیماري یا نقص عضوي بھ شرح زیر باشد از نظر شوراي پزشكي نیاز بھ مراقبت و نگھداري دارد 11 11-  انواع صرع مقاوم بھ درمان. 

23 فصل دوم آیین نامھ معاینھ و معافیت مشمولین در صورتیكھ پدر مشمول داراي بیماري یا نقص عضوي بھ شرح زیر باشد از نظر شوراي پزشكي نیاز بھ مراقبت و نگھداري دارد 12 12-كلیھ ضایعات عروقي مغزي كھ موجب ناتواني فرد گردد. 

23 فصل دوم آیین نامھ معاینھ و معافیت مشمولین در صورتیكھ پدر مشمول داراي بیماري یا نقص عضوي بھ شرح زیر باشد از نظر شوراي پزشكي نیاز بھ مراقبت و نگھداري دارد 13 13-  كلیھ بیماریھا ، تروماھا و اعمال جراحي روي ستون فقرات كھ منجر بھ اختالالت اسفنكتري و فقدان ارزش كاري یك
 اندام شده باشد. 

23 فصل دوم آیین نامھ معاینھ و معافیت مشمولین در صورتیكھ پدر مشمول داراي بیماري یا نقص عضوي بھ شرح زیر باشد از نظر شوراي پزشكي نیاز بھ مراقبت و نگھداري دارد 14 14-  ھرگونھ اعمال جراحي روز مغز در صورتیكھ منجر بھ عوارض عصبي یا رواني شدید بعد از عمل شده باشد. 



بخش ماده بند شرح

23 فصل دوم آیین نامھ معاینھ و معافیت مشمولین در صورتیكھ پدر مشمول داراي بیماري یا نقص عضوي بھ شرح زیر باشد از نظر شوراي پزشكي نیاز بھ مراقبت و نگھداري دارد 15 15-  پسكیوزھا و بیماریھاي رواني مزمن با سابقھ معتبر بستري ھاي متعدد در بیمارستانھاي رواني و یا تایید متخصص 
بیماریھاي رواني. 

23 فصل دوم آیین نامھ معاینھ و معافیت مشمولین در صورتیكھ پدر مشمول داراي بیماري یا نقص عضوي بھ شرح زیر باشد از نظر شوراي پزشكي نیاز بھ مراقبت و نگھداري دارد 16 16-  نقص عقالني و كند ذھني با كسب نظر از متخصص مربوطھ و مراكز توانبخشي كھ ضریب ھوشي بھ 30%  و 
كمتر نقصان یافتھ باشد (  میزان كارایي شخص از نظر مراكز توانبخشي 30%  باشد)

23 فصل دوم آیین نامھ معاینھ و معافیت مشمولین در صورتیكھ پدر مشمول داراي بیماري یا نقص عضوي بھ شرح زیر باشد از نظر شوراي پزشكي نیاز بھ مراقبت و نگھداري دارد 17 17-  در مورد قطع یا از كارافتادگي اندام فوقاني یا تحتاني بھ شرح زیر رفتار شود. الف)  قطیع یك پا از زانو بھ باال و یا 
اینكھ عمال یك پا كارایي خود  ج)  قطع یك دست از آرنج بھ باال و یا اینكھ یك دست عمال كارایي خود را از دست داده 
باشد. ب)  قطع ھر دو پا از زانو بھ باال و یا اینكھ عمال یك  د)  قطع ھر دو دست از ھر جا كھ باشد. پاكارآتي خود را از 

دست داده باشد. از دست داده باشد. 

23 فصل دوم آیین نامھ معاینھ و معافیت مشمولین در صورتیكھ پدر مشمول داراي بیماري یا نقص عضوي بھ شرح زیر باشد از نظر شوراي پزشكي نیاز بھ مراقبت و نگھداري دارد 18 18-  بیماریھاي مزمن و انسداد شدید ریھ بھ ھمراه كاھش ظرفیت تنفسي ریھ بھ میزان 50%  و بیشتر. 

23 فصل دوم آیین نامھ معاینھ و معافیت مشمولین در صورتیكھ پدر مشمول داراي بیماري یا نقص عضوي بھ شرح زیر باشد از نظر شوراي پزشكي نیاز بھ مراقبت و نگھداري دارد 19 19-  تغییر شكلھاي شدید مادرزادي جدار قفسھ صدري كھ موجب كاھش ظرفیت تنفسي بھ میزان 50%  و یا كمتر یا 
نارسایي قلب شده باشد. 

23 فصل دوم آیین نامھ معاینھ و معافیت مشمولین در صورتیكھ پدر مشمول داراي بیماري یا نقص عضوي بھ شرح زیر باشد از نظر شوراي پزشكي نیاز بھ مراقبت و نگھداري دارد 20 20-سابقھ اعمال جراحي ریھ و قفسھ صدري (  توراكوپالستي، رزكسیون ریھ)  كھ منجر بھ كاھش ظرفیت تنفسي بھ میزان
  %50 و یا كمتر شده باشد. 

23 فصل دوم آیین نامھ معاینھ و معافیت مشمولین در صورتیكھ پدر مشمول داراي بیماري یا نقص عضوي بھ شرح زیر باشد از نظر شوراي پزشكي نیاز بھ مراقبت و نگھداري دارد 21 21-ھیپرتیروئیدي شدید ھمراه با عوارض قلبي، عصبي، چشمي و الغري مفرط و ھیپوتیروئیدي پیشرفتھ با ایجاد 
عوارض. 

23 فصل دوم آیین نامھ معاینھ و معافیت مشمولین در صورتیكھ پدر مشمول داراي بیماري یا نقص عضوي بھ شرح زیر باشد از نظر شوراي پزشكي نیاز بھ مراقبت و نگھداري دارد 22 22-  دیابت شیرین مزمن مقاوم بھ درمان با عوارض چشمي، عصبي و كلیوي پیشرفتھ. 

23 فصل دوم آیین نامھ معاینھ و معافیت مشمولین در صورتیكھ پدر مشمول داراي بیماري یا نقص عضوي بھ شرح زیر باشد از نظر شوراي پزشكي نیاز بھ مراقبت و نگھداري دارد 23 23-  آكرومگالي، ژیگانتیسم، كوشینگ، آدیسون در ھر مورد بھ شرطي كھ پیشرفتھ بوده و عوارض جسمي یا رواني یا 
عالیم بالیني واضح ایجاد كرده باشد بھ ھمراه سوابق معتبر پزشكي و. با تایید متخصص غدد مترشحھ. 



بخش ماده بند شرح

23 فصل دوم آیین نامھ معاینھ و معافیت مشمولین در صورتیكھ پدر مشمول داراي بیماري یا نقص عضوي بھ شرح زیر باشد از نظر شوراي پزشكي نیاز بھ مراقبت و نگھداري دارد 24 BMI < 40 24-  چاقي مفرط بھ قسمي كھ وزن شخص 80%  و یا باالتر از وزن مطلوب =  (2+100 – طول قد)  و یا
 باشد. 

23 فصل دوم آیین نامھ معاینھ و معافیت مشمولین در صورتیكھ پدر مشمول داراي بیماري یا نقص عضوي بھ شرح زیر باشد از نظر شوراي پزشكي نیاز بھ مراقبت و نگھداري دارد 25 25-بیماریھاي مزمن كبدي ھمراه با عوارض مربوطھ (آسیت و…)

23 فصل دوم آیین نامھ معاینھ و معافیت مشمولین در صورتیكھ پدر مشمول داراي بیماري یا نقص عضوي بھ شرح زیر باشد از نظر شوراي پزشكي نیاز بھ مراقبت و نگھداري دارد 26 26-  نارسایي مزمن كلیھ با عالیم واضح بالیني و پاراكلینیكي بھ تایید متخصص نفرولوژي. 

23 فصل دوم آیین نامھ معاینھ و معافیت مشمولین در صورتیكھ پدر مشمول داراي بیماري یا نقص عضوي بھ شرح زیر باشد از نظر شوراي پزشكي نیاز بھ مراقبت و نگھداري دارد 27 27-  بیماریھاي التھابي مزمن روده (  كرون، كولیت اولسرو)  كھ پاسخ بھ درمان طبي نداده و دچار عوارض گوارشي شده
 باشد. 

23 فصل دوم آیین نامھ معاینھ و معافیت مشمولین در صورتیكھ پدر مشمول داراي بیماري یا نقص عضوي بھ شرح زیر باشد از نظر شوراي پزشكي نیاز بھ مراقبت و نگھداري دارد 28 28-ھموفیلي ھاي شدید كھ نیاز بھ مراقبت ھاي ویژه دارند. 

23 فصل دوم آیین نامھ معاینھ و معافیت مشمولین در صورتیكھ پدر مشمول داراي بیماري یا نقص عضوي بھ شرح زیر باشد از نظر شوراي پزشكي نیاز بھ مراقبت و نگھداري دارد 29 29-  كولستومي ھاي دائمي. 

23 فصل دوم آیین نامھ معاینھ و معافیت مشمولین در صورتیكھ پدر مشمول داراي بیماري یا نقص عضوي بھ شرح زیر باشد از نظر شوراي پزشكي نیاز بھ مراقبت و نگھداري دارد 30 30-  كلیھ اعمال جراحي در سرتاسر دستگاه ادراري كھ منجر بھ تغییر مسیر ادراري بشود و انواع پیوندھا نظیر 
پیلوستومي، نفروستومي، اورتروستومي-  جلدي، سیستوستومي. 

23 فصل دوم آیین نامھ معاینھ و معافیت مشمولین در صورتیكھ پدر مشمول داراي بیماري یا نقص عضوي بھ شرح زیر باشد از نظر شوراي پزشكي نیاز بھ مراقبت و نگھداري دارد 31 31-  فیستولھاي مثانھ بھ ركتوم غیرقابل درمان. 

23 فصل دوم آیین نامھ معاینھ و معافیت مشمولین در صورتیكھ پدر مشمول داراي بیماري یا نقص عضوي بھ شرح زیر باشد از نظر شوراي پزشكي نیاز بھ مراقبت و نگھداري دارد 32 32-  برداشتن كامل مثانھ. 

23 فصل دوم آیین نامھ معاینھ و معافیت مشمولین در صورتیكھ پدر مشمول داراي بیماري یا نقص عضوي بھ شرح زیر باشد از نظر شوراي پزشكي نیاز بھ مراقبت و نگھداري دارد 33 33-  برداشتن ھر دو كلیھ و یا یك كلیھ بھ ھمراه اختالل عملكرد در كلیھ مقابل. 



بخش ماده بند شرح

23 فصل دوم آیین نامھ معاینھ و معافیت مشمولین در صورتیكھ پدر مشمول داراي بیماري یا نقص عضوي بھ شرح زیر باشد از نظر شوراي پزشكي نیاز بھ مراقبت و نگھداري دارد 34 34-  پیوند كلیھ. 

23 فصل دوم آیین نامھ معاینھ و معافیت مشمولین در صورتیكھ پدر مشمول داراي بیماري یا نقص عضوي بھ شرح زیر باشد از نظر شوراي پزشكي نیاز بھ مراقبت و نگھداري دارد 35 35-  فقدان ھر دو چشم و یا آنكھ ھر دو چشم عمال فاقد بینایي باشد. تبصره: بھ ھر علتي كھ دید یك چشم بھ میزان 
%100 و دید چشم دیگر بھ میزان 50%  از بین رفتھ باشد و یا دید ھر دو چشم در مجموع بھ اندازه 50%  دید یك چشم

 باشد این نوع مصداق دارد. 

23 فصل دوم آیین نامھ معاینھ و معافیت مشمولین در صورتیكھ پدر مشمول داراي بیماري یا نقص عضوي بھ شرح زیر باشد از نظر شوراي پزشكي نیاز بھ مراقبت و نگھداري دارد 36 36-  كري كامل ھر دو گوش كھ با سمعك نیز میزان كاھش شوایي از 60 دسي بل مجموعا در ھر دو گوش بیشتر باشد. 

23 فصل دوم آیین نامھ معاینھ و معافیت مشمولین در صورتیكھ پدر مشمول داراي بیماري یا نقص عضوي بھ شرح زیر باشد از نظر شوراي پزشكي نیاز بھ مراقبت و نگھداري دارد 37 37-  كري و اللي توام با تایید متخصص گوش ، حلق، بیني

23 فصل دوم آیین نامھ معاینھ و معافیت مشمولین در صورتیكھ پدر مشمول داراي بیماري یا نقص عضوي بھ شرح زیر باشد از نظر شوراي پزشكي نیاز بھ مراقبت و نگھداري دارد 38 38-  بیماریھاي مادرزادي، اكتسابي ، تومورال، یا التھابي (  روماتیسمال)  قلبي، آئورت و یا سرخرگھاي بزرگ دیگر مانند
 كواركتاسیون. آنوریسم ھا و یا اتساع سرخرگھا ریوي، كانال آرتریل باز، تنگي شریان ریوي اصلي، فیستولھاي شریاني 

و ریوي در صورت عارضھ دار بودن. 

23 فصل دوم آیین نامھ معاینھ و معافیت مشمولین در صورتیكھ پدر مشمول داراي بیماري یا نقص عضوي بھ شرح زیر باشد از نظر شوراي پزشكي نیاز بھ مراقبت و نگھداري دارد 39 39-  بیماري عروق كرونر (  انفاركتوس میوكارد و آنژین صدري)  كھ موجب درجاتي از نارسایي قلبي و ازكارافتادگي 
فرد گردد با تشخیص مراكز تخصصي ن. م. 

23 فصل دوم آیین نامھ معاینھ و معافیت مشمولین در صورتیكھ پدر مشمول داراي بیماري یا نقص عضوي بھ شرح زیر باشد از نظر شوراي پزشكي نیاز بھ مراقبت و نگھداري دارد 40 40-  نارسایي پیشرفتھ قلب با عالیم بالیني واضح. 

23 فصل دوم آیین نامھ معاینھ و معافیت مشمولین در صورتیكھ پدر مشمول داراي بیماري یا نقص عضوي بھ شرح زیر باشد از نظر شوراي پزشكي نیاز بھ مراقبت و نگھداري دارد 41 41-  اعمال پیوند عروق كرونر و تعویض دیچھ ھاي قلب و گذاشتن پین میكرھاي دائمي كھ علیرغم انجم عمل درجاتي از
 نارسایي قلب وجود داشتھ باشد. 

23 فصل دوم آیین نامھ معاینھ و معافیت مشمولین در صورتیكھ پدر مشمول داراي بیماري یا نقص عضوي بھ شرح زیر باشد از نظر شوراي پزشكي نیاز بھ مراقبت و نگھداري دارد 42 42-  انواع آریتمي ھا و بلوكھاي قلبي كھ موجب نارسایي قلبي شده و امكان انجام فعالیت روزمره را از شخص بگیرد. 

23 فصل دوم آیین نامھ معاینھ و معافیت مشمولین در صورتیكھ پدر مشمول داراي بیماري یا نقص عضوي بھ شرح زیر باشد از نظر شوراي پزشكي نیاز بھ مراقبت و نگھداري دارد 43 43-  انواع كاردیومیوپاتي ھا. 



بخش ماده بند شرح

23 فصل دوم آیین نامھ معاینھ و معافیت مشمولین در صورتیكھ پدر مشمول داراي بیماري یا نقص عضوي بھ شرح زیر باشد از نظر شوراي پزشكي نیاز بھ مراقبت و نگھداري دارد 44 44-  قرار گرفتن شخص در كالسھاي 3 و 4 تنگي نفس مي باشد)

23 فصل دوم آیین نامھ معاینھ و معافیت مشمولین در صورتیكھ پدر مشمول داراي بیماري یا نقص عضوي بھ شرح زیر باشد از نظر شوراي پزشكي نیاز بھ مراقبت و نگھداري دارد 45 45-  اختالالت عروقي كھ منجر بھ فلبیت و پري فلبیت ھمراه با ورم شدید و مزمن اندام گردیده و آندارتریت مسدود كننده. 

23 فصل دوم آیین نامھ معاینھ و معافیت مشمولین در صورتیكھ پدر مشمول داراي بیماري یا نقص عضوي بھ شرح زیر باشد از نظر شوراي پزشكي نیاز بھ مراقبت و نگھداري دارد 46 46-  كلیھ بیماریھاي ناتوان كننده و شدید پوستي كھ بھ درمان مقاوم بوده وبھ تایید متخصین مربوطھ رسیده باشد. 

23 فصل دوم آیین نامھ معاینھ و معافیت مشمولین در صورتیكھ پدر مشمول داراي بیماري یا نقص عضوي بھ شرح زیر باشد از نظر شوراي پزشكي نیاز بھ مراقبت و نگھداري دارد 47 47-  اسكار و كلوئید ناشي از سوختگیھا كھ موجب اختالل عملكرد اعضا شده و یا بیش از 50 درصد از سطح بدن را 
فراگرفتھ باشد. 

23 فصل دوم آیین نامھ معاینھ و معافیت مشمولین در صورتیكھ پدر مشمول داراي بیماري یا نقص عضوي بھ شرح زیر باشد از نظر شوراي پزشكي نیاز بھ مراقبت و نگھداري دارد 48 48-  سندرم سوء جذب كھ موجب كاشكسي شدید فرد گردد و پاسخ ب درمان طبي نداده باشد. 

23 فصل دوم آیین نامھ معاینھ و معافیت مشمولین در صورتیكھ پدر مشمول داراي بیماري یا نقص عضوي بھ شرح زیر باشد از نظر شوراي پزشكي نیاز بھ مراقبت و نگھداري دارد 49 49-  ضعف شدید جسماني (  كاشكسي )  بھ علل مختلف و نواقص و معایبي كھ توان جسماني را بھ میزان كاھش داده باشد
 كھ عمال شخص مورد معاینھ بدون كمك دیگران در انجام حوایج و تكالیف و كارھاي روزمره ناتوان شده و نیاز بھ 

مراقبت شخص دیگري داشتھ باشد. 


