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 مقدمه
اين نوشته بيشتر از آنكه راهنماي جامعي براي معافيت از طريق اقليت جنسي بودن، باشد، روايتي از تجربيات من و دوستان من است كه از 

 اين طريق براي معافيت سربازي اقدام كرديم و به نتيجه رسيديم/نرسيديم.

اين تجربيات از گذشته تا امروز كه اين مطلب نوشته مي شود اتفاق افتاده است، پس قطعن هر نوع تغييري در قوانين نظام وظيفه و يا هر 
 نوع تبصره ي اضافه ايي در آينده، قابل پيش بيني است.

 

 از كجا شروع كنيم؟
0Fپسر ها

 جهت اقدام براي ثبت اطالعات خود در سيستم نظام وظيفه (چه 10يي كه مشمول خدمت هستند براي مراجعه به مراكز پليس +�
 معافيت و چه اعزام) بايستي مدارك زير را داشته باشند:

 گواهي فراقت از تحصيل (انصراف، اتمام دوره تحصيلي)

 اصل كارت ملي و شناسنامه

 برگه ي پر شده ي واكسيناسيون

 فرم هاي دفترچه ي نظام وظيفه

 و در صورتي كه براي معافيت قصد اقدام داريد بايد برگه مربوط به معافيت را از دفترچه نيز پر كنيد.

 

 اقدام براي معافيت پزشكي
1Fمن اطالعي از مسايل مربوط به معافيت پزشكي از انواع ديگر غير از اختالالت جنسي

 ندارم براي همين مستقيم به همين موضوع مي �
 پردازم.

 خودتان را آماده كنيد

اولين چيزي كه در اين اقدام بايد براي مواجهه با آن آماده بود، هرگونه توهين، تحقير، دروغ، سنگ اندازي و تخريب شخصيت است. در 
كل، ماموران نظام وظيفه (از سردار و سرهنگ و دكتر گرفته تا سرباز هايي كه مشغول خدمت هستند) با كساني كه براي معافيت اقدام مي 

 كنند مثل كسي رفتار مي كنند كه بيشتر از حق خودشان را مي خواهند! اقليت جنسي بودن كه خود به خود بارها سخت تر و بدتر است!

دومين مساله صادق و رك بودن است. اين راه را به كساني كه زود خسته مي شوند، طاقت دوندگي ندارند، زود رنج اند، خجالتي اند يا نمي 
 توانند در مواقع الزم راست و محكم واقعيت را با صداي بلند و جلوي چندين آدم غريبه بيان كنند، پيشنهاد نمي كنم!

 

                                                           
- منظور كساني كه از جهت فيزيك مذكر هستند (شامل گي ها، ترنس هاي ام تو اف كه هنوز تغيير جنسيت نداده اند و دگرجنس گرايان)  �
- واژه ايي كه به همجنس گرايان و تراجنسي ها در نظام وظيفه اطالق مي شود.  �
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 مرحله اول: شروع
براي شروع بايد برگه هاي پر شده ي خود را كه شامل برگه زرد پزشكي (برگه معافيت پزشكي) پر شده توسط متخصص مربوط به بيماري 

  تحويل دهيد.10است را به پليس +

 پر كردن برگه معافيت پزشكي
2Fبراي كساني كه مي خواهند از طريق همجنس گرايي يا تراجنسيتي

3F اقدام كنند�

، اين برگه بايد توسط يك پزشك متخصص اعصاب و �
روان پر شود چرا كه بر طبق آيين نامه هاي نظام وظيفه، اختالالت جنسي زير مجموعه بيماري هاي اعصاب و روان دسته بندي شده 

 است. بر همين منوال است كه بند ذكر شده در كارت معافيت صادر شده نيز همان بند بيماري هاي اعصاب و روان است!

گام سنگين اول پيدا كردن پزشك متخصص اعصاب و روان (يا روانپزشك) با شماره ي معتبر نظام پزشكي است كه حاضر باشد اين برگه 
 را امضا كند.

تاكيد مي كنم كه براي پرش از اين مرحله دست به دامن دكتر مهرابي نشويد! هم اكنون ايشان و ديگر متخصصان آن مطب از اين طريق 
 هزار تومان طلب مي 800 هزار تومان و براي دگرجنس گونگان 500بازاري راه انداخته اند و براي پركردن اين برگه براي همجنس گرايان 

كنند! و اين در حالي است كه اين برگه به خودي خود هيچ ارزشي ندارد و در طول مراحل درمان عملن به هيچ كار نخواهد آمد جز شروع 
 ثبت نام در فهرست متقاضيان معافيت پزشكي.

فقط كافيست كه يك پزشك متخصص اعصاب و روان پيدا كنيد كه هموفوب نباشد (باز هم تكرار مي كنم كه نام و رسم دكتر اصلن مهم 
4Fنيست و فقط كافيست كه شماره نظام پزشكي داشته باشد) و از او بخواهيد كه برگه را براي شما پر كند

�! 

 هزار 500 هزار تومان حق ويزيت (به جاي 12خود من با پرس و جو يك دكتر اعصاب و روان پيدا كردم و با اولين مراجعه و پرداخت 
تومان و هدر رفتن بيش از دو ماه وقت و رفت و آمد هاي متوالي و بي فايده به مطلب جناب مهرابي) توانستم برگه ي پر شده را داشته 

 باشم!

: با دكتر خود شوخي نكنيد همين طور اصلن سعي در گول زدن دكتر نداشته باشيد! رو راست باشيد و رك. در بدو ورود توضيح دهيد نكته
 كه همجنسگرا / تراجنسي هستيد و مي خواهيد براي سربازي اقدام كنيد.

اين بال سر خود من آمد! ابتدا از يك دكتر روانپزشك وقت ويزيت گرفتم و در جلسه اول كلي از داستان هاي زندگي ام سر هم كردم و 
وقتم را هدر دادم! در جلسه دوم اشاراتي كردم كه مي خواهم براي معافيت اقدام كنم. به محض اين اشاره، دكتر خيلي صريح و بي پرده 
گفت كه برگه را پر نمي كند! اين در حالي است كه همين دكتر براي كسي كه قبل از من مراجعه كرده بود و روراست گفته بود كه مي 

 خواهد معافيت بگيرد، برگه را پر كرده بود.

نتيجه اينكه اگر از همان بدو ورود رك و پوست كنده اعالم نكنيد كه براي چه منظوري مراجعه كرديد، و حتي جلسات زيادي را هم با او 
بگذرانيد، وقتي كه دكتر از قصد اصلي مطلع شود، به گمان دروغگويي، از پر كردن برگه امتناع مي كند. در حالي كه اگر از ابتدا بداند كه 

                                                           
3 - Transexuality 

 - به دگرجنس گرايان اصلن پيشنهاد نمي كنم كه از اين طريق اقدام كنند چون براي آنها عطايش به لقايش نمي ارزد! �
) را نشانش دهيد تا همانند همين برگه، فرم شما 1 تصوير- حتي اگر دكتر از چگونگي پر كردن برگه اطالع نداشت، مي توانيد در قسمت ضميمه هاي اين يادداشت ( �

را پر كند: عكس شما را ممهور به مهر خود كند، در قسمت بيماري روانپزشكي، تيك «غير طبيعي» را بزند، در قسمت بيماري مزمن، نوع بيماري را 
  و قسمت امضا را مهر و امضا كند.33همجنسگرايي/ترانسكچوالي ذكر، ماده بيماري را 
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قصد چيست و حتي با جلسه ي اول از همجنسگرايي/تراجنسيتي شما مطمئن نشود با يكي دو جلسه و انجام چند تست ساده اطمينان 
 خواهد يافت و بيش از اين وقت و پولتان هدر نخواهد رفت.

5Fقبل از مراجعه حتمن كمي پرس و جو كنيد كه دكتر مورد نظرتان مثل دكتر فربد فدايي

  هموفوب نباشد!�

نكته: بعد از آنكه برگه زرد توسط دكتر پر شد، از دكتر بخواهيد كه تشخص خود را در يك برگ ويزيت خودش نيز بنويسد و مهر و امضا 
 )2 تصويركند. اين برگه ممكن است در مرحله ي بيمارستان به كار بيايد. (

 دقيقه زير نگاه هاي سنگين و چپ چپ مامور ورود اطالعات دوام بياوريد (گرچه كه 5 دهيد. حدود 10برگه هاي پر شده را تحويل پليس +
از انصاف نمي شود گذشت، ماموري كه من مدارك به او دادم، كاملن عادي با من برخورد كرد و اصلن برايش مهم نبود كه من 

 ) و منتظر بمانيد!3 تصوير را تحيل بگيريد (10همجنسگرايم). رسيد پليس +

 تمام مداركي كه در حال حاضر همراه شماست بايد تا آخرين مرحله، هرجايي كه به اين منظور مي رويد، همراهتان باشد.

 مرحله دوم: بيمارستان
 به نظام وظيفه حدود يك هفته (و بيشتر) طول مي كشد تا نامه ي مربوط به بيمارستان به دستتان 10بعد از ارسال مدارك شما از پليس +

 برسد. 

 از اينجا است كه بايد عزمتان را جزم كنيد براي هر نوع تخريب شخصيت و شنيدن هر نوع توهين!

 (كه يك درمانگاه در 506با اين نامه بايد به بيمارستاني كه در آن نوشته شده مراجعه كنيد. اگر ساكن تهران هستيد كه احتمال زياد بايد به 
 هزار 70 است) مراجعه كنيد. يادتان باشد كه حداقل 12 تا 10 و 9 تا7 واقع در داراباد است و بهترين ساعات براي مراجعه505بيمارستان 

 تومان پول با خود ببريد تا خرج دكتر هايي شود كه هرچه از دهانشان بيرون مي آيد برايتان پرتاب مي كنند!

پيشنهاد مي كنم قبل از مراجعه يك آرام بخش به همراه مقدار زيادي مواد قندي خورده باشيد! در بيمارستان از قسمت پذيرش براي ويزيت 
هزار تومان حق ويزيت پرداخت. چند دقيقه اي فرصت هست تا يك سرباز وظيفه اسمتان را 20دكتر اعصاب و روان بايد وقت گرفت و 

براي انتظار پشت در اتاق دكتر بخواند. معمولن بيش از يك دكتر اعصاب و روان در بيمارستان هستند. اگر شانس بياوريد ممكن است دكتر 
 بدي نصيبتان شود وگر نه بايد با دكتر بدتر دست و پنجه نرم كنيد!

پس از مدتي انتظار در كنار بيماراني كه برخي واقعن بيماري شديدي دارند و عصبي بودنشان كاملن واضح است، وارد اتاق دكتر مي شويد. 
 نامه را تحويل دهيد، يك گوشتان را در و ديگري را دروازه كنيد!

: اصل صداقت مهمترين عامل در اين مرحله است! دكتر حتمن از شما خواهد پرسيد كه آخرين رابطه ي شما چند وقت پيش بوده، نكته
چند بار تا به حال سكس با دخول داشته ايد، از چند وقت پيش به گرايش خود پي برده ايد، خانواده از شما و گرايش شما چقدر مطلعند و ... 
. اگر در اين مرحله و مخصوصن به سوال هاي مربوط به سكس جواب پرت و پال بدهيد (مثلن به خاطر ترس يا خجالت بگوييد كه سكس 

نداشته ايد يا چندين سال پيش سكس داشته ايد و ...) اطمينان داشته باشيد كه روند پرونده سخت تر مي شود. نگران قانون و اعتراف به 
 سكس مقعدي نباشيد! اينجا بيمارستان است نه دادگاه پس كسي به خاطر پاسخ هاي شما قرار نيست شما را در آينده بازخواست كند.

                                                           
- دكتر فدايي گرچه كه با تراجنسي ها خيلي خوب برخورد مي كند اما با همجنس گرايان اصلن برخورد مناسبي ندارد. در هر حال ايشان نه براي همجنس گرايان و  �

 سال پيش بنا به درخواست مادرم در جلسات ايشان به عنوان بيمار حاضر شدم تا درمان شوم (!!) و با وجود 5نه براي تراجنسي ها برگه زرد را پر نخواهند كرد. من از 
 اين وقتي از ايشان خواستم كه تشخص خود را در برگه بنويسد، امتناع كرد.
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هزار تومان هم براي يك تست روانشناسي پرداخت كنيد! از همان تست هايي كه شبيه آن را همه جا مي توان ديد و 30در اين ميان بايد 
 نتيجه اش «نرمال» يا «غير نرمال» بودن شما از ديدگاه روانشناسي است!

6Fاگر شانس يارتان باشد برايتان شورا

 خراب شده رفته، 506 بدون بند و تبصره خواهد نوشت، اما تا جايي كه من پرسيدم هر كسي به اين �
والدينش را خواسته اند! من تالش زيادي كردم تا بدون والدينم شورا بروم اما به هر كسي كه مي گفتم چنين چيزي از من خواسته شده با 

7Fسوالي از مورد معافيت بپرسديك نگاه عجيب و غريب و بدون اينكه 

  پاسخ مي داد كه «اين جور كيس ها، بايد با مادر و پدر شورا بشن»!�

به هر ترتيب كه مادر و پدر خود را راضي به حضور مي كنيد با خودتان است اما اين پيش زمينه را داشته باشيد كه دكترهاي آنجا هرچه در 
 توان دارند، براي تخريب والدين شما مي كنند تا شايد شما را از ادامه منصرف كنند.

از مادر من پرسيد «شما از كجا اطمينان داريد كه پسرتان همجنسگراست؟» و در پاسخ شنيد «چند سال پيش با يكي از دوستانش 
ديدمشان در حالي كه با هم خوابيده بودند». دكتر با اصرار ادامه داد «دقيقن چي ديديد؟» ...! خب دكتر چه انتظاري داشت؟ شنيدن داستان 

 پورن من از مادرم؟

از پدر يكي از دوستانم پرسيده شده بود «شما كه دو دختر در خانه داريد، فردا كه خواستگار براي دخترهايتان بيايد، فكر نمي كنيد كه 
 ممكن است مشكل دار شويد؟» و «شما مشكلي نداريد كه پسرتون با يك پسر ديگه سكس كنه؟»

نهايتن با يكي دو روز رفتن و آمدن به همراه والدين و شنيدن طعنه هاي رنگارنگ به شما خواهند گفت كه منتظر نامه ي نظام وظيفه 
باشيد. معمولن در اين مرحله كسي جواب نهايي اين پزشكان را براي شما فاش نمي كند. اما مفهوم آن اين است كه پزشكان اين 

 بيمارستان شما را تاييد كرده اند.

 اين يعني مي توانيد چند روزي استراحت كنيد!

 مرحله سوم: نظام وظيفه
نامه دعوت به شوراي پزشكي نظام وظيفه كه جواب پاياني خواهد بود، يك هفته ايي به دست شما مي رسد كه تاريخ دقيق شورا را 

 مشخص كرده. از زمان رسيدن نامه تا روز شورا براي من يك ماه و نيم فاصله بود!

 در ميدان سپاه حاضر باشيد و با 8روز تعيين شده براي شورا با همه مدارك از جمله برگه زرد و برگه ويزيت پزشك متخصص، ساعت 
مراجعه به ساختمان پزشكي (اولين ساختمان در محوطه نظام وظيفه) و ورود به سالن منتظر خوانده شدن اسمتان بمانيد. الزم نيست هيچ 

 مدركي را تحويل دهيد و يا اسمتان را جايي بنويسيد. اسم شما قبلن در ليست مراجعين آن روز نوشته شده است.

 ساعت بيكاري را نداريد و يا نگران هستيد (كه اصلن 4-3در برگه پستي ذكر شده «بدون همراه» اما اگر حوصله ي زيادي براي تحمل 
 جايي براي نگراني نيست) يكي از دوستان را با خود ببريد. مشكلي نخواهد داشت.

پس از خوانده شدن اسمتان وارد صف شويد (بدون همراه)، يك پوشه كه جوابيه بيمارستان (همان بيمارستاني كه براي تشخيص به آن 
مراجعه كرده بوديد) در آن است، را به شما مي دهند. تا رسيدن نوبت شما مي توانيد پوشه را ورق بزنيد و جواب را ببينيد. معمولن يك خط 
ساده روي نامه قبلي نظام وظيفه نوشته شده كه جواب بيمارستان است. براي من نوشته شده بود «هموسكچواليتي مورد تاييد است» و سه 

 امضا از دكتر هاي بيمارستان زير آن بود.
                                                           

- اين شورا با شوراي نهايي نظام وظيفه متفاوت است. اين شورا در حقيقت تاييد كننده گرايش جنسي شماست و بقيه كار با شوراي اصلي كه در ميدان سپاه تهران  �
 تشكيل مي شود، است.

 - همه ي اهل بيمارستان مي دانستند كه شوار با والدين يعني اقدام براي معافيت از طريق اختالل جنسي! �
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در حال حاضر با تعداد زيادي از افراد ديگر كه در صف شما و يا يك (و شايد دو) صف موازي شما هستند منتظريد تا كساني كه پشت ميز 
 نشسته اند و سريع پرونده ها را مرور مي كنند، پرونده شما را بگيرند.

اين دكتر يا يكي دو سوال بي ربط از شما مي پرسد و يا نمي پرسد! يادتان نرود كه از افراد غريبه كه آنجا هستند خجالت نكشيد. اگر دليلي 
دال بر گرايش جنسي از شما خواست برگه ويزيت دكتر را نشانش دهيد. اگر دكتر سوالي در مورد سكس از شما پرسيد جوابش را بدهيد. 

يكي از دوستان را مجبور به معاينه معقدي كرده بودند كه چيز ترسناكي نيست! دكتر نگاهي به مقعد شما خواهد انداخت، همين! كسي كه 
 پرونده ي من را مرور مي كرد نه سوال كرد و نه حتي نيم نگاهي به من انداخت.

اين دكتر در پرونده شما يك امضا اضافه مي كند و شما بايد بيرون ساختمان و پشت پنجره منتظر اعالم نتيجه اوليه باشيد. حدود ساعت 
 يك سرباز شروع به خواندن نتيجه اوليه مي كند. اعزام، معاف از رزم و معاف. دو دسته اول بايد به خانه هاشان برگردند و منتظر 11:30

 برگه اعزام بمانند و دسته سوم كه (به طور قطع) شما جزو آن هستيد مي بايست منتظر ديدار با رييس شورا بمانيد.

داخل سالن منتظر بمانيد. اسم شما دوباره خوانده مي شود و به داخل همان اتاق قبلي با همان صف ها خواهيد رفت. با اين تفاوت كه اين 
 بار فقط رييس شورا آنجاست. رييس شورا يك سروان كچل است! تشخيص هاي نوشته شده در پرونده را مجددن نگاه مي كند.

 - اگر تشخيص «هموسكچوال» باشد و از قيافه شما هم بدش نيايد، دو برگه از روي ميز بر مي داريد.1

 - اگر تراجنسي باشيد، به شما معافيت موقت شش ماهه تعلق مي گيرد.2

 - اگر سرحال نباشد و يا از شما خوشش نيايد، مي تواند شما را براي بررسي بيشتر به بيمارستان ديگري بفرستد.3

 : گرفتن دو برگه:1توضيح 

يك برگه مربوط به مشخصات شما ست كه بايد پر كنيد. يك برگه ديگر سه شماره حساب دارد كه بايد مبالغ خواسته شده را به آنها واريز 
 هزار تومان است كه در سال آينده با توجه به مدرك تحصيلي افزايش 100كنيد. مبلغ معافيت پزشكي براي تمام مدارك تحصيلي امسال 

 دارد.

  ماهه:6: گرفتن معافيت موقت 2توضيح 

در اين شش ماه الزم است كه در جهت تغيير جنسيت خود گام هايي برداريد. مثلن شروع به مصرف قرص هاي هرموني كنيد يا ديگر 
 ماه برگزار مي شود دو برگه فوق را به شما خواهند داد، در غير اين 6موارد. اگر اين تغييرات انجام شده باشد، در جلسه ايي كه بعد از 

صورت شش ماه ديگر معافيت موقت به شما مي دهند تا براي تغيير اقدامي بكنيد. به هر حال اگر در جهت تغيير جنسيت گام برنداريد از 
 معافيت دائم خبري نخواهد بود!

 : بررسي مجدد:3توضيح 

  در  صورتي كه احتياج به بررسي مجدد باشد روندي كه تا كنون در بيمارستان و شورا طي كرده ايد تكرار مي شود.

 مرحله نهايي: تحويل فيش بانكي
بعد از واريز فيش هاي بانكي كه گفته شد، با تمامي مدارك خود (تاكيد مي كنم، تمام مدارك خود را با خود ببريد) به ميدان سپاه مراجعه 

مي كنيد. در صف ديگري كه در طرف ديگر سالن است منتظر مي مانيد تا رييس شوار دوباره پرونده شما را مرور كند، فيش هاي بانكي را 
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بگيرد و مدرك اتمام معافيت تحصيلي (كه دانشگاه در زمان فارغ التحصيلي/انصراف به شما داده) را ضميمه پرونده كند و شما را روانه ديدار 
 يك سرهنگ ديگر كند!

در سالن منتظر ديدار سرهنگ بمانيد تا سرهنگ مورد نظر اسم شما را بخواند جلو برويد تا سرهنگ نگاه تمام قدي به شما بيندازد. اگر از 
شما خوشش نيايد كه مي تواند براي بررسي مجدد شما را روانه بيمارستان ديگري كند (كه روند فوق تكرار مي شود) اما اگر خوشش بيايد، 

 پوشه ي خالي را به همراه فيش بانكي پاره شده به شما خواهد داد (تا گرفتن پوشه جلوي باجه منتظر بمانيد). 

 هفته تا يك ماه با پست به 2در منزل منتظر كارت معافيت باشيد. مراحل اداري معافيت شما به پايان رسيده است. كارت معافيت با اختالف 
 منزل شما مي رسد.

 چند نكته
 شرايط خاص كه ممكن است با آنها مواجه شويد مي تواند اينها باشد:

 رد شدن درخواست معافيت: -1

چون در برگه زرد قيد شده كه اگر درخواست معافيت رد شود، راه اعتراضي نيست، خودتان را نگران نكنيد! اگر درخواست شما رد 
 شود بر روي جوابيه آنها اعتراض كنيد و روند معافيت را از نو آغاز كنيد.

راه ديگر دريافت برگه اعزام است. شما مي توانيد برگه اعزام را دريافت كنيد و در روز اعزام در محل حاضر شويد. بعد از اولين 
 مراجعه اعالم كنيد كه همجنسگرا/تراجنسي هستيد. به شما مرخصي موقت داده مي شود تا روند معافيت را انجام دهيد.

 تشخيص بيمارستان خالف واقع است: -2

بارها ديده شده كه جواب بيمارستان مثبت بوده اما رييس شورا درخواست بررسي مجدد كرده، و بارها پيش آمده كه جواب 
بيمارستان منفي بوده و مراجعه كننده را استريت تشخيص داده اما رييس شورا بيمار را تاييد كرده. پس جاي نگراني نيست. 

 نهايتن مجبور هستيد كه به بيمارستان ديگري مراجعه كنيد.
 بند ذكر شده در كارت معافيت: -3

اين بند با ديگر بيماران اعصاب و روان يكي است. پس تنها محدوديت هايي كه براي بيماران اعصاب و روان وجود دارد براي 
8Fشما نيز وجود خواهد داشت. نگران آشكار سازي

  نباشيد. از اين بند هيچ كسي متوجه نوع معافيت شما نمي شود.�
محدوديت هاي معافيت اعصاب و روان چيزهايي شبيه به اين موارد است: عدم اجازه تاسيس موسسه فرهنگ، آموزشي و علمي 

 و غيره عدم اجازه تدريس –
 ايجاد مشكل در آينده: -4

 چه مشكلي؟ پاسخ هاي شما به كساني كه با آنها روبرو شده ايد، هيچ كجا ثبت و نگهداري نشده اند!
 دگرجنس گرايي و معافيت اختالل جنسي: -5

من حتي به دوجنسگرايان هم اين پيشنهاد را نمي كنم، چه برسد به دگرجنس گرايان. حكايت دگرجنس گرايي كه براي اين 
نوع معافيت اقدام كند، حكايت آش نخورده و دهان سوخته است. همه ي اعضاي خانواده متوجه خواهند شد و ممكن است در 

اين ميان كسي متوجه استريت بودن شما نيز بشود كه در اين صورت براي دروغ گويي به دادگاه خواهيد رفت و به جز خود، 
 خانواده و دكتري را كه برگه ي زرد را برايتان پر كرده است نيز به دردسر مي اندازيد.

 

                                                           
 - در كل آشكار سازي نگراني ندارد و يك وظيفه ي عمومي در جهت بهبود شرايط جامعه كوئير است! �
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 موفق باشيد

 رهام

f.dreams06@gmail.com 

My Ordinary Gay Day 

 

http://mygday.wordpress.com/�
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 : برگه پزشكي پر شده توسط پزشك جهت اقدام براي معافيت پزشكي 1 تصوير
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 : نمونه برگه ويزيت پر شده توسط پزشك2 تصوير
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 10: رسيد پليس +3 تصوير
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 : كارت معافيت من4 تصوير 
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