
 

 

ماري هاي قلب و عروقيب  

:1ند ب  

عوارض عضوي دريچه اي قلب عمل شده و عمل نشده به شرط ثبوت در بيمارستانهاي نيروهاي 

  مسلّح يا دانشگاهي : معاف دائم

در صورت نداشتن اختالل عملكرد ي قلب :  : براي دارندگان مدارك کارشناسي و باالتر1تبصره 

  ت رزميمعاف از خدما

دريچه اي نارسائي نشده باشد و يا داراي نارسائيکه منجربهاي: پروالپس دريچه2تبصره  MR-PR 

  ازخدمات رزميمعاف : باشد ( Mild يا 1+)در حد TR يا ( Trivial) درحد

:2بند   

  بيماري مادرزادي قلب

  همراه با عارضه يا اختالل عملكرد : معاف دائم الف ( عمل شده و نشده

براي دارندگان مدارك کارشناسي و باالتر در صورت نداشتن اختالل عملكرد قلب : معاف تبصره: 

  ازخدمات رزمي

  ب ( بدون عارضه يا اختالل عملكرد : معاف ازخدمات رزمي

:3بند   

معاف دائم: هر نوع بيماري عروق کرونر در هر درجه و حالتي که باشد  

:4بند   



 

 

 

  نارسائي مزمن قلب

  معاف دائم:  50کمتر از  EF ( باالف

  معاف موقت شش ماه 55 و کمتر از 50مساوي يا بيشتر از  EF ب( با

:5بند   

 هر نوع بيماري مزمن پريكارد ، آندوکارد ، ميوکارد اعم از التهابي ، تومورال ، مادرزادي و اکتسابي

معاف دائم:  

:6بند   

آئورت و سرخرگهاي بزرگ ، مانند  و التهابي بيماريهاي مادرزادي و يا اکتسابي ، تومورال

اتساع سرخرگهاي ريوي ، کانال شرياني باز، تنگي شريان  کوارکتاسيون ، آنوريسم ها ، آنژيومها و

معاف دائم: شرياني وريدي در هر مورد عمل شده يا نشده ريوي اصلي و فيستولهاي  

:7بند   

  ازدياد فشار خون شرياني

ميليمتر  160از  از اندازه گيريها ، فشار خون بازسيستوليك %60بيش از الف(در صورتي که در 

مقصود از فشارخون باز آن است که ) ميليمتر جيوه باالتر باشد ، 100جيوه و يا دياستوليك از 

يا دانشگاهي بستري و توسط هولتر مانيتورينگ  ساعت در بيمارستان نظامي 72حداقل بيمار 

  اف دائمبررسي و اثبات شود( : مع



 

 

 140 – 160 اندازه گيريها ، فشار خون بازسيستوليك بين %60در صورتي که در بيش از  ( ب

  معاف ازخدمات رزمي : باشد جيوه ميليمتر 90 – 100ميليمتر جيوه و يا دياستوليك بين 

:8بند   

  : ترومبوفلبيت ها

  )سه بار يا بيشتر( : معاف دائم الف( چنانچه عودکننده باشد

رموارد درمان شده و غيرعود کنندهب( د   معاف از خدمات رزمي : 

:9بند   

  اختالالت ريتم به صورت اکستراسيستولهاي فوق بطني

ضربان در دقيقه ) در صورت تداوم با اثبات در بيمارستانهاي نيروهاي  10تعداد بيش از  الف( با

  مسلّح يا دانشگاهي( : معاف دائم

  ضربان دردقيقه : معاف از خدمات رزمي 10تا  5ب( با تعداد بين 

:10بند   

  بطني اکستراسيستولهاي صورت به ريتم اختالالت

دو تا يا  Multi form، شكلي چند يا چند کانوني يا در دقيقه عدد از پنج بيش تعداد الف ( با

  معاف دائمقرار گرفته باشد R-on-T باشد، )بصورت بيشتر پشت سرهم آمده

  در دقيقه : معاف از خدمات رزمي عدد از پنج تعداد کمتر با ( ب

:11بند   



 

 

  تاکي آريتمي هاي فوق بطني

ساعت استراحت  ضربان در دقيقه به شرطي که پس از سه 140الف( تاکيكاردي دهليزي ) بيش از 

زي ، تاکيكارديهاي نودال يا دهلي بهبود نيابد و يا بيش از دو بار اتفاق بيافتد( ، فيبريالسيون

  معاف دائم: جانكشنال و تاکيكارديهاي بطني در هر مورد

  : معاف از خدمات رزمي 110-140ب ( تاکي آريتمي بين 

:12بند   

سندرم  اختالل هدايت داخل دهليزي ، بلوك سينوس دهليزي ، وقفه سينوس دهليزي و

ضربان در  50کمتر از  راديكاردي سينوزالتاکيكاردي و براديكاردي ، سندرم )اس.اس.اس( ، ب

نيابد )به شرط ثبوت در بيمارستانهاي نظامي  دقيقه که با فعاليت تعداد ضربان به حد الزم افزايش

  يا دانشگاهي( : معاف دائم

:13بند   

  اختالالت هدايتي دهليزي بطني

  ف دائممعا: الف( در صورتي که منجر به استفاده از پيس دائم يا موقّت شود

  معاف از خدمات رزمي وساير اختالالت هدايتي W.P.W ب( سندرم

:14بند   

معاف دائم:وجود يا سابقه بيماري تب روماتيسمي حاد به شرط عوارض قلبي  

:15بند   



 

 

سابقه سنكوپهاي مكرر و تأييد بررسيهاي پاراکلينيك )تست شوك وازوواگال با Tilt با  همراه

  نده ( : معاف دائممستندات پز شكي تأييد کن

:16بند   

بيماريهاي فوق برخوردار نباشند  مشمولين پزشك که از سالمتي کامل در خصوص هر يك از

نيروهاي مسلح باشند : معاف از  قادر به طبابت در )بيماري آنان در حد معافيت دائم باشد( ليكن

 خدمات سنگين

:17بند   

  ساير بيماريها

آيين نامه مي باشند :  2ماده  اين بخش که منطبق با دسته دوم الف( ساير بيماريهاي موضوع

  معاف از خدمات رزمي

آيين نامه مي باشند : شش  2اين بخش که منطبق با دسته سوم ماده  ب( ساير بيماريهاي موضوع

  معاف موقت ماه

آيين نامه مي باشند :  2اين بخش که منطبق با دسته چهارم ماده  ج( ساير بيماريهاي موضوع

  معاف دائم

 


