
اي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح به پيشنهاد وزارتخانه ه 1393/ 2/ 21وزيران در جلسه  هيئت

( 1بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تاييد ستاد كل نيروهاي مسلح و به استناد تبصره ) ،كشور

نامه معاينه و معافيت آيين -1390مصوب  -( اصالحي قانون خدمت وظيفه عمومي 39ماده )

 :موالن خدمت وظيفه عمومي را به شرح زير تصويب كردمش يپزشك

 1393,02,21 مصوب نامه معاينه و معافيت پزشكي مشموالن خدمت وظيفه عمومي آيين

 :نامه، اصطالحات زير در معاني مشروح به كار مي رونددر اين آيين -1 ماده

 .ي آنو اصالحات بعد -1363مصوب  -قانون: قانون خدمت وظيفه عمومي  - الف

 .نيروي انتظامي : نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران - ب

 ب اسالمي، نيروي انتظامي جمهورينيروهاي مسلح : ستاد كل نيروهاي مسلح، ارتش جمهوري اسالمي ايران، سپاه پاسداران انقال - پ

 .به آنهااسالمي ايران، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان هاي تابع و وابسته 

 .وزارت : وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي - ت

 .سازمان: سازمان وظيفه عمومي نيروي انتظامي و رده هاي هم نام در استان ها - ث

 .( قانون41( ماده )2( و )1شوراي شهرستان: شوراي پزشكي سازمان در شهرستان ها، موضوع تبصره هاي ) - ج

 .( مكرر قانون42الي پزشكي سازمان در استان ها، موضوع ماده )شوراي استان : شوراي ع - چ

 .( قانون43شوراي سازمان: شوراي عالي پزشكي موضوع ماده ) - ح

 .شوراها: شوراي شهرستان، شوراي استان و شوراي سازمان - خ

 .( قانون42شوراي نيرو: شوراي پزشكي بيمارستان هاي نيروهاي مسلح موضوع ماده ) - د

 .شوراي پزشكي: شوراي شهرستان يا شوراي نيرو حسب مورد - ذ

 .مشموالن: كساني كه در شمول قانون قرار دارند از جمله كاركنان وظيفه - ر

نامه اجرايي آن نامه، مبتني بر معاني و تعاريف به كار گرفته شده در قانون و آيينساير اصطالحات به كار رفته در اين آيين - تبصره

 .دمي باش

 :مشموالن از نظر توان و سالمتي جسمي و رواني در چهار دسته قرار مي گيرند-2 ماده

 .دسته يكم : كساني كه از لحاظ جسمي و رواني، سالم بوده و قادر به انجام خدمت دوره ضرورت هستند - الف

اگرچه به دليل عدم برخورداري از سالمتي دسته دوم: كساني كه دچار بيماري يا نقص عضو يا اختالل رواني جزئي هستند و  - ب

كامل، توان انجام امور رزمي را ندارند ولي به تناسب نوع بيماري يا نقص عضو و با لحاظ ميزان تحصيالتشان، قادر به انجام خدمت 

 .هستند و به عنوان مشموالن معاف از رزم شناخته مي شوند زميدوره ضرورت در امور غير ر



ني كه دچار عدم رشد يا بيماري هاي جسمي يا رواني درمان پذير هستند و به دليل اينكه بايد براي بازيابي دسته سوم: كسا - ج

نامه و پيوست آن تعيين مي گردد، سالمت، تحت درمان و معالجات الزم قرار گيرند، در مدتي كه براساس ضوابط موضوع اين آيين

 .ت مذكور، به عنوان مشموالن معاف موقت پزشكي شناخته مي شوندنيستند و در مد رتقادر به انجام خدمت دوره ضرو

دسته چهارم: كساني كه دچار بيماري يا نقص عضو يا اختالل رواني غيرقابل درمان هستند و به طور دائم، قادر به انجام خدمت  - د

كه با رعايت ترتيبات مقرر در ماده  دوره ضرورت در امور رزمي يا غير رزمي نيستند و آن دسته از مشموالن معاف موقت پزشكي

نامه، نياز به معالجات طوالني مدت )بيش از دو سال( دارند و به عنوان مشموالن معاف دائم پزشكي آيين ن( اي25( قانون و ماده )40)

 .شناخته مي شوند

ه شرح فهرست پيوست كه تأييد شده با توجه به ضوابط اين ماده، مشموالن دچار بيماري ها، عدم رشدها و نقص عضوهاي ب - تبصره

 .به مهر دفتر هيئت دولت است، حسب ميزان تحصيالتشان، در دسته تعيين شده مربوط قرار مي گيرند

نامه مشموالن به هنگام معرفي براي اعزام به خدمت، بايد از نظر سالمت جسمي و رواني توسط يك پزشك كه در اين آيين -3 ماده

 .نامه مورد معاينه قرار گيرندد، به شرح مواد اين آيينپزشك اول ناميده مي شو

پزشك اول، يك نفر از پزشكان نيروهاي مسلح مي باشد و در صورت نبودن، از پزشكان غيرنظامي متعهد كه صالحيت آنان  -4 ماده

 .به وسيله نيروي انتظامي تأييد شده باشد، استفاده خواهد شد

نامه، مورد معاينه قرار داده و نتيجه را در برگه ( اين آيين2رواني مشموالن را با لحاظ ماده )پزشك اول، وضعيت جسمي و  -5 ماده

 .معاينه اوليه كه توسط سازمان تهيه مي شود، درج و مهر و امضا مي نمايد

عتراض داشته ( تشخيص دهد و وي به اين تشخيص، ا2در صورتي كه پزشك اول، مشمول را جزء دسته يكم موضوع ماده ) -6 ماده

 .باشد يا مشمول را جزء دسته هاي دوم تا چهارم تشخيص دهد، موضوع براي اظهار نظر به شوراي شهرستان احاله خواهد شد

 شوراي شهرستان از سه نفر پزشك نيروهاي مسلح تشكيل مي گردد و رأي اكثريت آنان مالك عمل است -7 ماده

در صورتي كه تأمين پزشكان مورد نياز از نيروهاي مسلح امكان پذير نباشد، نيروي انتظامي از پزشكان غيرنظامي مورد  -1 تبصره

 .تأييد، در شوراي شهرستان استفاده خواهد كرد

از به اظهار نظر چنانچه يكي از اعضاي شوراي شهرستان، مشمولي را به عنوان پزشك اول مورد معاينه قرارداده باشد، مج -2 تبصره

 .درباره همان مشمول، در شوراي شهرستان نمي باشد

نامه را به صورت باليني مورد معاينه قرارداده و چنانچه بيماري يا ( اين آيين6شوراي شهرستان، مشموالن موضوع ماده ) -8 ماده

نامه و پيوست آن، درباره اس مفاد اين آييننقص عضو آنان مشهود باشد يا به نحوي براي اعضاي شوراي شهرستان محرز باشد، براس

نظر مي نمايد و در غير اين صورت، پس از انجام معاينه تخصصي در نزديك ترين بيمارستان نيروهاي  اظهارمعافيت پزشكي مشموالن، 

 .مسلح يا مركز مجهز وزارت و اخذ نظر پزشك متخصص، اظهار نظر خواهد نمود

 .ماده، جنبه مشورتي داشته و شوراي شهرستان الزامي به پذيرش آنها ندارد نظرات تخصصي موضوع اين - تبصره



چنانچه پس از معاينه مشمول در شوراي شهرستان و قبل از اعزام به خدمت، تغييري در وضع جسمي يا رواني وي حاصل  -9 ماده

شده و بيماري جديدي به وجود آيد يا بيماري قبلي تشديد شود كه به تشخيص سازمان و با كسب نظر مشورتي پزشك معتمد، قادر 

شوراي شهرستان مربوط مورد معاينه قرار گرفته و نظر اخير شوراي ياد شده مالك عمل به انجام خدمت نباشد، مشمول مجدداً در 

 .مي باشد

نامه اجرايي مربوط، به تحصيل اشتغال داشته و از رسيدگي به تقاضاي معافيت پزشكي مشموالني كه برابر قانون و آيين -10 ماده

يا ترك تحصيل يا اخراج به عمل خواهد آمد، مگر در خصوص نقص  معافيت تحصيلي استفاده مي نمايند، پس از فراغت از تحصيل

 .نامه و پيوست آن، مقطع تحصيلي در آن اثر نداشته باشداين آيين وابطعضو يا بيماري هايي كه براساس ض

ولي دولت مشموالن مقيم خارج از كشور كه درخواست رسيدگي به وضعيت معافيت پزشكي دارند، از طريق نمايندگي كنس -11 ماده

 .جمهوري اسالمي ايران در محل اقامت خود يا نزديك ترين نمايندگي تعيين شده، به پزشك معتمد معرفي مي شوند

 .تاييد اقامت مشموالن در خارج از كشور برعهده نمايندگي كنسولي موضوع اين ماده و براساس ضوابط مربوط مي باشد -1 تبصره

پيشنهاد وزارت امورخارجه و تأييد سازمان، از پزشكان ايراني مقيم خارج و در صورت عدم  پزشك موضوع اين ماده، با -2 تبصره

 .دسترسي، از پزشكان خارجي انتخاب مي گردد

نامه، مشمول مربوط را از نظر سالمت جسمي و رواني مورد معاينه قرارداده و در صورتي ( اين آيين11پزشك موضوع ماده ) -12 ماده

يماري، عدم رشد يا نقص عضو تشخيص دهد و يا براي تشخيص، نيازمند معاينات تخصصي و ساير اقدامات تشخيصي كه وي را دچار ب

معرفي مشمول به بيمارستان خارج از كشور مورد تاييد سازمان، معمول و پس از دريافت نتيجه، مراتب  يبداند، اقدامات الزم را برا

 .را به نمايندگي مربوط اعالم مي نمايد

نامه، پس از اخذ نتيجه، نسبت به تشكيل و تكميل پرونده مشمول مربوط اقدام و ( اين آيين12نمايندگي موضوع ماده ) -13 دهما

پرونده را پس از تأييد مسئول نمايندگي، از طريق وزارت امورخارجه جهت طرح در شوراي شهرستان و اظهار نظر براساس ضوابط 

 .پرونده، به سازمان ارسال مي كند ياتتونامه و پيوست آن و محاين آيين

سازمان مي تواند جلسات شوراي شهرستان را براي رسيدگي به وضعيت مشموالن موضوع اين ماده، با استفاده از پزشكان  - تبصره

 .مورد تاييد ايراني داخل يا خارج از كشور، با هماهنگي وزارت امورخارجه در نمايندگي برگزار نمايد

منظور رسيدگي به اعتراض مشمول به رأي شوراي شهرستان پس از انجام معاينات تخصصي و تصميم گيري نهايي، به  -14 ماده

 .شوراي استان، متشكل از سه نفر پزشك متخصص استان تشكيل مي گردد

كه بنا به تشخيص نامه و پيوست آن، به منظور رسيدگي به موارد عدم تطابق رأي شوراي پزشكي، با قانون و اين آيين -15 ماده

 .رييس سازمان يا نماينده او تعيين مي شود، شوراي سازمان متشكل از سه نفر پزشك متخصص نيروهاي مسلح تشكيل مي گردد

در شوراي استان و شوراي سازمان، رأي اكثريت پزشكان عضو، معتبر و مبناي عمل سازمان است و اعضاي شوراي  -16 ماده

 .شهرستان، امكان عضويت در آنها را ندارند



رفي مشموالني كه پرونده آنان به شوراي استان يا شوراي سازمان ارجاع مي گردد موظفند ظرف يك ماه از تاريخ ابالغ مع -17 ماده

نامه، خود را جهت معاينه معرفي نمايند و در صورت عدم حضور، شوراي مربوط حسب مورد، براساس محتويات پرونده تصميم گيري 

 .مي نمايد

معاينه مشموالن در شوراي استان يا شوراي سازمان، به صورت باليني انجام مي پذيرد و در صورتي كه بيماري با معاينه  -18 ماده

نگردد، سازمان براساس درخواست شوراي مربوط حسب مورد، موظف است مشموالن را براي معاينه تخصصي به  باليني تأييد

 .مراكز مجهز وزارت معرفي نمايد انزديكترين بيمارستان نيروهاي مسلح ي

د ظرف يك ماه به نامه معرفي مي شوند، موظفن( اين آيين18( و )8مشموالني كه براي معاينات تخصصي موضوع مواد ) -19 ماده

بيمارستان يا مركز تعيين شده مراجعه نمايند و در صورت عدم مراجعه در مدت تعيين شده، شوراي مربوط حسب مورد، براساس 

 .و نظر آن مالك عمل سازمان در اعزام مشموالن به خدمت مي باشد دمحتويات پرونده، تصميم گيري مي نماي

در شوراي استان يا شوراي سازمان، قادر به خدمت تشخيص داده شده اند، چنانچه قبل از مشموالني كه پس از معاينه  -20 ماده

اعزام، دچار نقص عضو يا بيماري جديدي شوند كه از نظر معافيت پزشكي تعيين كننده باشد، وضعيت جديد آنان در شوراي شهرستان 

 .دشوراي شهرستان مالك عمل مي باش اخيرمورد بررسي قرار گرفته و نظر 

يگان هاي نيروهاي مسلح مجاز به ترخيص مشموالني كه قبل از اعزام، در شوراي استان يا شوراي سازمان معاينه شده اند،  -21 ماده

نمي باشند مگر اين كه در حين خدمت، بيماري يا نقص عضوي به وجود آيد يا بيماري قبلي آنان تشديد يافته و از موارد معافيت 

 .براساس رأي شوراي نيرو اقدام خواهد شد تصور دايم باشد كه در اين

( تشخيص دهند، 2در صورتي كه اعضاي شوراها، مشموالن را جزء دسته اول يا دسته هاي دوم تا چهارم موضوع ماده ) -22 ماده

نامه اين آيين مكلفند نظر خود را در برگ رأي شوراي مربوط كه ملصق به عكس مشمول باشد با قيد نوع بيماري و مستندات موضوع

 .و پيوست آن، درج و محل مربوط را با ذكر مشخصات كامل خود، شامل نام و نام خانوادگي و شماره نظام پزشكي مهر و امضا نمايند

 .تشخيص موارد معافيت دائم براي كاركنان وظيفه در حين خدمت، با شوراي نيروي مربوط است - تبصره

 .كان مورد نياز شوراها را به نيروي انتظامي معرفي نمايندنيروهاي مسلح موظفند پزش -23 ماده

در صورتي كه تامين پزشكان مورد نياز از نيروهاي مسلح امكان پذير نباشد، شبكه بهداشت و درمان هر شهرستان، حسب  - تبصره

 .درخواست سازمان، پزشكان مورد نياز را به نيروي انتظامي معرفي مي نمايد

كه متقاضي معاينه تخصصي باشند يا به آراي شوراي شهرستان اعتراض داشته باشند، هزينه هاي مربوط به  مشموالني -24 ماده

 .معاينات تخصصي، اعم از باليني و تشخيصي را پرداخت مي نمايند

آن، به طور  نامه و پيوستبه مشموالني كه به علت ابتال به بيماري به تشخيص شوراها و در چارچوب ضوابط اين آيين -25 ماده

موقت قادر به انجام خدمت دوره ضرورت نباشند، به منظور درمان براي مدتي كه شوراي مربوط تعيين مي نمايد و در هر حال در هر 

كرد، معافيت موقت پزشكي داده خواهد شد و چنانچه در پايان سال دوم با وجود اقدامات درماني،  اهدمرحله، از يك سال تجاوز نخو

ده، بيماري را درمان شده تشخيص ندهد و فرد نيز قادر به انجام خدمت نباشد، از ابتداي سال سوم به طور دائم از شوراي ياد ش

 .خدمت دوره ضرورت معاف خواهد شد



چنانچه مشمول، بنا به اظهار خود يا نظر پزشك اول، به مواد مخدر اعتياد داشته باشد و اعتياد وي توسط شوراي شهرستان  -26 ماده

أييد گردد، از سوي سازمان براي ترك اعتياد در مدت شش ماه، به يكي از مراكز تحت پوشش وزارت يا سازمان بهزيستي كشور ت

 .نتيجه را ظرف مدت مذكور، به سازمان اعالم مي نمايد همعرفي مي شود و مركز ياد شد

مشموالن موضوع اين ماده كه در مدت مقرر، به مركز  ( قانون، معافيت موقت پزشكي39( ماده )3با توجه به حكم تبصره ) - تبصره

 .مربوط مراجعه ننمايند يا موفق به ترك اعتياد نشوند، از لحاظ داشتن اعتياد به مواد مخدر، قابل تمديد نخواهد بود

كاركنان وظيفه اي كه در حين خدمت دوره ضرورت، مبتال به بيماري يا نقص عضو شوند، چنانچه پس از اتمام مدت  -27 ماده

نامه و پيوست آن، معالجه كه كمتر از شش ماه نباشد، طبق نظر شوراي نيرو، قادر به انجام خدمت نبوده و براساس ضوابط اين آيين

از بقيه خدمت دوره ضرورت معاف مي شوند و مدت معالجه آنان، جزء خدمت دوره ضرورت  ند،معاف دائم پزشكي تشخيص داده شو

 .محسوب مي گردد

چنانچه شوراي نيروي مربوط تشخيص دهد كه نقص عضو يا بيماري تا پايان خدمت مقرر كه كمتر از شش ماه نباشد،  -1 تبصره

راق معاينه ذكر و با تنظيم صورتجلسه شورا ملصق به عكس مشمول به ترميم نشده يا بهبود نخواهد يافت، مراتب را مشروحاً در او

 .يگان خدمتي مربوط اعالم مي نمايد تا نسبت به ترخيص آنان و معرفي به سازمان اقدام شود

 كاركنان وظيفه اي كه در حين خدمت به سبب بيماري مورد معاينه قرار مي گيرند و به تشخيص شوراي نيرو، براساس - 2 تبصره

نامه و پيوست آن، شرايط معافيت دايم يا موقت داشته باشند، چنانچه بيماري آنان مربوط به قبل از اعزام باشد با ضوابط اين آيين

تنظيم صورتجلسه شورا ملصق به عكس مشمول به يگان خدمتي مربوط اعالم تا نسبت به ترخيص آنان و معرفي به سازمان اقدام 

 .شود

 .وضوع اين ماده، طول مدت قانوني خدمت دوره ضرورت از زمان اعزام تا پايان خدمت استحين خدمت م -3 تبصره

كاركنان وظيفه اي كه در حين غيبت يا فرار، يا به سبب ارتكاب جرم و يا به صورت ارادي، مبتال به بيماري يا نقص عضو  - 4 تبصره

ن ماده محسوب نشده و مدت معالجه آنان، جزء خدمت دوره شوند، ابتالي آنان به بيماري يا نقص عضو، حين خدمت موضوع اي

نامه و پيوست آن، وضعيت معافيت پزشكي، طبق نظر شوراي نيرو و براساس ضوابط اين آيين ظضرورت محسوب نمي گردد و از لحا

 .با آنان رفتار خواهد شد

، فقط در صورتي معاف دائم از خدمت دوره مشموالن پزشك اعم از پزشكان عمومي، دندانپزشكان و پزشكان متخصص -28 ماده

نامه و پيوست آن، به تشخيص شوراها و شوراي نيرو، قادر به اشتغال به حرفه ضرورت شناخته مي شوند كه براساس ضوابط اين آيين

بابت در نيروهاي طبابت در نيروهاي مسلح نباشند و آن عده از مشموالن مذكور كه از سالمت كامل برخوردار نيستند، ولي قادر به ط

مسلح مي باشند به خدمت دوره ضرورت اعزام مي شوند و برابر نظرشوراي مربوط، از خدمت سنگين كه با سالمتي آنان منافات داشته 

 .باشد از جمله امور رزمي، معاف خواهند شد

( 39( ماده )2رچوب حكم تبصره )نحوه آموزش مشموالني كه براساس حكم اين ماده از امور رزمي معاف مي شوند، در چا - تبصره

 .قانون تعيين خواهد شد
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