لیست بیماريهاي مانع استخدام قضات

كلیه مبتاليان به عدم كفايت رشد و نمو جسماني و همچنین بیماري هايي كه موجب ناتواني در انجام وظايف
محوله در امر قضاوت است از قبیل موارديكه در  11دسته به شرح ذيل آمده ازجمله موارد منع استخدام قضات
مي باشد.
ذكراين نكته ضروري است كه بیماريهاي عنوان شده در اين  11دسته با امكان اداي وظايف داوطلبان در امر
قضاوت منافات داشته و در آن دسته از بیماريها كه زير آن خط كشیده شده  ،تصمیم گیري در خصوص چنین
مغايرتي در فرد مبتال  ،با كمیسیون گزينش قضات مي باشد.

-1غدد مترشحه داخلي و متابوليسم
 -1آكرومگالي با تغییر شكل ظاهري و اختالالت هورموني.
 -2ژيگانتیسم با تغییر شكل ظاهري و اختالالت هورموني.
اختالالت هورموني.
 -3كوشینگ با تغییر شكل ظاهري وhrm
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هیپوفیز.
 -4ديابت بي مزه ناشي از تومورها يا اعمال جراحيr/q
i
.
p
 -5پركاري و كم كاري كلي هیپوفیز.
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 -6بیماريهاي بدخیم تیروئید.
 -7كم كاري پاراتیروئید.
 -8پركاري راجعه پاراتیروئید
 -9سرطان هاي بدخیم فوق كلیه.
 -11ديابت تیپ I
 -11ديابت تیپ  IIكه منجر به عوارض حاد يا مزمن شده باشد.

 -12بیماريهاي متابولیك ناتوان كننده مثل ويلسون -هموكروماتوز -انسولینوما و ...
 -13چاقي و الغري مفرط (.)BMI < 11 ، BMI >04
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 -2جراحي و مغز و اعصاب
 -1معايب بارز ستون فقرات از جمله انحرافات ستون فقرات.
 -2انواع فتق ديسك بین مهره اي كه علیرغم عمل جراحي عالئم بالیني و راديولوژيكي آن
باقیمانده باشد.
 -3شكستگي هاي ستون مهره ها با ايجاد اختالل عملكرد.
 -4شكستگي ستون مهره ها كه تحت عمل جراحي قرار گرفته باشد.
 -5تومورهاي مغزي عمل شده يا عمل نشده با عالئم بالیني رواني  -خلقي.
 -6اختالالت عروقي مغز با عالئم بالیني.
 -7سابقه عمل جراحي روي مغز.
 -8كمپرسیونهاي نخاعي خواه به مرحله فلج رسیده يا نرسیده باشد.
 -9دنده گردني با عالئم بالیني عروقي و عصبي.
-11

كراهت منظر ناشي از تغییر شكل هاي بارز جمجمه.

 -3ريه و قفسه صدري
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 -1تغییر شكل مادرزادي قفسهسینه مانند سینه قیفي شكل.iياpبرجسته همراه با اختالل عملكرد تنفسي.

ap
تنفسيs.
 -2نبودن يك ريه يا قسمت اعظم يك ريه با اختالل عملكرد

 -3جوشگاههاي سوختگي وسیع و يا ناشي از اعمال جراحي با اختالل عمل تنفسي.
 -4بیماريهاي فیبروز دهنده ريه با اختالل عملكرد تنفسي.
 -5تومورهاي بدخیم قفسه سینه -مدياستن و مري.
 -6بیماريهاي عفوني صعب العالج ريه.
 -7بیماريهاي مزمن انسدادي ريه توام با عوارض بالیني.
 -8برونشكتازي.
 -9آسم شديد و مقاوم به درمان.
 CO2 Narcosis -11با علل مختلف از جمله وقفه تنفسي خواب و ...
 -11پر فشاري شريان ريوي با هر علتي (از جمله آمبولي هاي مكرر ريوي و .)...
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 -12درد مزمن بعد از عمل جراحي قفسه سینه.

 -4استخوان (اسكلت)
 -1نقائص خلقتي يا اكتسابي اسكلتي بارز شامل دفرمیتي شديد  ،شكستگي  ،قطع و فقدان عضو و صدمات
منجر به جمود ويا محدوديت حركتي در مفاصل بزرگ اندام ها ،لگن و ستون فقرات كه منجر به اختالل
عملكرد عضوي گردد.
تبصره  -منع خدمتي ناشي از عوارض مذكور در اندام فوقاني غیر غالب با تشخیص كمیسیون گزينش قضات
مي باشد.
 -2تومورهاي بدخیم استخواني و تومورهاي خوش خیم با عود مكرر
 -3شكستگي هاي با جوش خوردن تاخیري كه نیاز به عمل هاي جراحي مكرر دارند.
 -4پارگي مینیسك زانو كه علیرغم درمان با اختالل عملكرد زانو همراه باشد.
 -5پارگي شديد و كامل  :رباطهاي جانبي -رباطهاي متقاطع زانو كه باعث ناپايداري مفصل زانو گردند.
مفصل ران.
 -6در رفتگي هاي درمان نشده مادرزاديhrm
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زانو /گردد.
 -7در رفتگي مكرر كشكك كه باعث ناپايداري مفصل r q
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 -8قطع اندام فوقاني غالب
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تبصره  -منع خدمتي ناشي از قطع اندام فوقاني غیر غالب با تشخیص كمیسیون گزينش قضات مي باشد.
 -9قطع اندام تحتاني
-11

قطع اندام تحتاني از هر سطح به جزء انگشتان پا

-11

قطع اندام فوقاني از ناحیه كف دستي به باال

 -11فقدان كامل شست در دست غالب
 -11فقدان دو بند انتهايي انگشت دست به جز شست
 -12كوتاهي اندام فوقاني بیش از  1سانتي متر
 -13كوتاهي بیش از  3سانتي متر اندام تحتاني
 -14محدوديت حركات در بیش از دو انگشت دست همراه با اختالل در عملكرد
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 -15در رفتگي هاي مكرر مفصل شانه.

 -5خون و انكولوژي
 -1كم خوني هاي مزمن ارثي و اكتسابي غیر قابل درمان قطعي با  Hbكمتر از 11
 -2اختالالتكميوكیفيپالكتهاوفاكتورهايانعقادي(بیماريهايخونريزيدهنده)به جز انواع خفیف.
 -3كلیه سرطان هاي بدخیم غیر قابل درمان قطعي
 -4بیماريهاي هیپوپرولیفراتیو مغز استخوان
 -5بیماريهاي پرانعقادي ارثي و اكتسابي با نیاز به درمان مداوم ضد انعقاد
 -6دستگاه ادراري تناسلي
 -1انسداد ادراري مزمن غیر قابل درمان جراحي دو طرفه با عملكرد غیر طبیعي كلیه.
 -2برگشت ادرار به حالب ها در صورت دو طرفه و شديد بودن.

rm

مزمن)  -مجاري ادراري -بیضه ها.
 -3بیماريهاي عفوني مزمن كلیه ها(پیونفريتah
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اسیداوريكيوسنگهايكوچكتراز  11میلي متر).
 -4سنگهايانسدادي كلیهومجاريادرار(به جزسنگهاي r/
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.
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sكیستیككلیه ،گلومرولونفريت مزمن،
پلي
 -5نارسايي مزمن كلیوي به دلیل ديابت  ،فشارخونباال ،بیماريap
انسداد ادراري مزمن و نفريت هاي ارثي ).
 -6ديالیز خوني يا صفاقي مزمن.
 -7تومورهاي مجاري ادراري تناسلي غیر قابل درمان جراحي و با بقاي كمتر از  1سال
 -8سندروم نفروتیك
 -9گلومرولونفريت(اولیه و ثانويه مثل بیماريهاي كالژن كلیه).
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نفروكتومي يك طرفه به شرط غیر طبیعي بودن عملكرد كلیه مقابل

 -11پیوند كلیه با عملكرد غیر طبیعي كلیه پیوندي
 -12عوارض كلیوي ناشي از فشار خون بدخیم  ،TTP ،اسكلرودرمي و HUS
 -13بياختیاري ادراري غیر قابل كنترل با دارو
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 -14دو جنسي بودن.
 -15تنگي دوطرفه شريان كلیه و نفروپاتي ايسكمیك
 -16بیماريهاي پلي كیستیك كلیه به شرط غیر طبیعي بودن عملكرد كلیه ها.
 -17بیماريهاي متابولیك ارثي شامل سندروم آلپورت -سندروم فابري -هیپراگزالوري اولیه -نفروپاتي
هیپراورسیمي جوانان -نفرونوفتايزيس به شرط عملكرد غیر طبیعي كلیه ها.

 -7قلب و عروق
 -1تنگي و نارسايي دريچه آئورت
 -2تنگي و نارسايي دريچه میترال
 -3وجود هرگونه بیماري مادرزادي قلب اعم از عمل شده يا نشده به جزء پروالپس میترال بدون عارضه-
 ASDعمل شده بدون عارضه PDA -عمل شده بدون عارضه.
درجه يا حالت.
 -4هر نوع بیماري عروق كرونر قلب در هرrm

 -5نارسايي قلبي در هر كال س يا هر مرحله ايah.
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 -6اختالالت ريتم قلبي عارضه دار و صعب العالج از قبیلpتاكي كاردي بطني -فیبريالسیون دهلیزي-
p
sa
فلوتردهلیزي.

 -7پرفشاري خون سیستولیك و دياستولیك مقاوم به درمان و يا عارضه دار.
 -8روماتولوژي و بافت همبند
 -1آرتريت هاي عفوني حاد و مزمن با تغییر شكل مفصلي كه منجر به اختالل عملكرد گردد.
 -2آرتريت هاي التهابي مزمن مثل آرتريت روماتوئید  ،اسپونديلیت آنكیلوزان و ...
 -3واسكولیت هاي نكروزان  ،اسكلرودرمي ها  ،پلي میوزيت ها  ،لوپو س و درماتومیوزيت ها كه نیاز به
درمان مداوم يا پیگیري طوالني مدت پزشكي داشته باشند.
 -4استئوآرتريت مفاصل بزرگ كه منجر به اختالل عملكرد گردد.
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تبصره  -منع خدمتي ناشي از عارضه مذكور در اندام فوقاني غیر غالب با تشخیص كمیسیون گزينش قضات
مي باشد.

 -9مغز و اعصاب
 -1اختالالت تعادلي مخچه (.)SCD
 -2اختالالت استحاله اي سلولهاي عصب (بیماريهاي موتور نورون) مثل .ALS
 -3بیماريهاي بافت سفید سیستم عصبي مركزي مثل  MSو لكوديستروفي ها
 -4انواع انسفالوپاتي ها با عوارض جسمي يا رواني پايدار و ناتوان كننده
 -5انواع میو پاتیها با سیر پیشرونده و با ايجاد اختالل در عملكرد
 -6انواع صرع
 -7انواع فلج هاي حركتي كامل در هر يك از اندام هاي تحتاني و همچنین اندام فوقاني غالب.
تبصره  -در خصوص اندام فوقاني غیر غالب تشخیص با كمیسیون گزينش قضات مي باشد.
هاي فوقاني و تحتاني كه با اختالل عملكرد همراه باشند.
 -8انواع فلج هاي حركتي نسبي در اندام rm
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حركتي و يا رواني و يا كراهت منظر نمايد.
 -9انواع فاكوماتوزيس ها كه ايجاد اختالل حسي و ياqa
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انواع فلج اعصاب كرانیال كه منجر به اختالل p.
عملكردpعمده شنوايي يا بینايي گردد
-11
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انواع فلج اعصاب كرانیال همراه با كراهت منظر
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 -12انواع سكته هاي مغزي و ضايعات عروقي مغز كه با اختالالت حركتي و يا حسي شديد همراه باشد و
اختالل عملكرد ايجاد نمايد.
 -13بیماري میاستني گراو در صورتیكه پیشرونده بوده و يا با اختالل عملكرد حركتي باشد.
 -14اختالالت حركتي  movement disorderمثل پاركینسون -تورتیكولي -كره هانگتینتون.
 -15پلي نوروپاتي و انواع نوروپاتي كه منجر به اختالل عملكرد فیزيكي گردند.
 -16دمانس (اختالل عملكرد مغزي به هر دلیل).
 -17ديستروفي عضالني پیشرونده و يا با اختالل عملكرد حركتي.
 -18ناركولپسي و كاتالسي پیشرفته.
1

 -11اختالالت تكلم و لكنت زبان كه منجر به اشكال در ارتباط با اطرافیان گردد.
 -21انسفالوپاتي با پیش زمینه هاي آسیب فیزيكي مغز(خونريزي-تومور-آبسه).
 -21سابقه ضربه مغزي كه منجر به اختالالت حركتي يا حسي شده و ايجاد اختالل عملكرد نمايد.
 -22تومورهاي مغزي كه ايجاد اختالل عملكرد نمايند.

 -11روانپزشكي :
 -1انواع سايكوزها.
 -2اختالالت خلقي كه در عملكرد فردي و اجتماعي اختالل ايجاد نمايند.
 -3اختالالت شخصیتي.
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 -4بهرههوشيپايینتراز (95توسط آزمونهاياستانداردو /درirيكمركزروانپزشكيدانشگاهيانجام شده باشد).
p.
 -5اختالالت كنترل تكانه.
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 -6بیماري ژيل دوالتوره و كلیه اختالالت تیك در سر و صورت.
 -7اختالالت اضطرابي عمده ( اختالل اضطرابي منتشر -اختالل وسواسي جبري -اختالل پانیك -اختالالت
فوبیك -اختالل استر س پس از سانحه).
 -8انحرافات جنسي.
 -9اختالالترواني با منشاء ارگانیك نظیر اختالالت عملكردي فردي و اجتماعي ناشي از صغر شديد يا
فقدان هر دو بیضه  ،عقیمي  ،ناتواني جنسي  ،فقدان آلت تناسلي  ،نازايي در زنان و ...
-11

سوء مصرف مواد مخدر و روان گردان و مصرف مشروبات الكلي.

 -11پوست :
 -1انواع اگزماهاي وسیع و شديد و مزمن و مقاوم به درمان.
 -2آلوپسي توتالیس ( فقدان كامل موي سر ) و آلوپسي يونیورسالیس ( فقدان كامل موي سر و بدن )
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 -3آلوپسي سیكاترسیل ( فقدان مو ناشي از جوشگاه ) همراه با كراهت منظر.
 -4خال هاي پیگمانته وسیع و همانژيوم هاي غیر قابل عمل در سر و صورت همراه با كراهت منظر.
 -5هر نوع جوشگاه جراحت و بیماري پوستي -مخاطي -موئي كه با كراهت منظر در سر و صورت همراه
بوده و يا مانع فعالیت فیزيكي مناسب گردد.
 -6لوپو س جلدي شديد.
 -7عفونت هاي قارچي عمیق و وسیع پوست كه مزمن و مقاوم به درمان باشد.
 -8بیماريهاي ايمونوبولوز مثل پمفیگو س
 -9ايكتیوزيس
-11

اپیدرمولیزيس بولوزا

 -11بیماريهاي آمیزشي مثل زگیل تناسلي -سیفیلس -لنفوگرانوموم ونروم فعال.

 -12گوارش
 -1فیبروز و سیروز كبدي
 -2آسیت مزمن
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 -3هماتريوم هاي وسیع كبدي
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 -4هیپرتانسیون وريد پورت
 -5پانكرانیت مزمن

 -6تومورهاي بدخیم گوارشي غیر قابل درمان(انواع سرطان هاي بدخیم گوارشي)
 -7كلیه بیماريهاي التهابي دستگاه گوارشي( )IBDبه اثبات رسیده شامل كرون -كولیت اولسرو
 -8پولیپوزهاي همراه با عوارض
 -9چسبندگي هاي شديد و مقاوم به درمان در احشاء ناحیه شكم
 -11بي اختیاري غیر قابل درمان مدفوع
 -11انسداد كاذب مزمن روده
 -12سندروم هاي غیر قابل درمان سوء جذب
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 -13بیماريهاي انسدادي مجاري صفراوي كه قابل درمان نباشد مثل كالنژيت اسكلروزن  -سیروز صفراوي
اولیه و يا انسداد هاي مجاري صفراوي كه با جراحي قابل درمان نباشد.
 -14سندروم روده كوتاه .Short Bowel Syndrome

 -13عفوني
 -1هپاتیت هاي مزمن.
 -2هپاتیت  )HBV( Bكه  HbeAgمثبت است.
 -3هپاتیت .c
 -4سلريه فعال كه علیرغم درمان عارضه به جا گذاشته باشد (مثل فیبروز ريوي و .)...
 -5سل خارج ريوي كه علیرغم درمان عارضه به جا گذاشته باشد از قیبل كیفوزيس و يا عارضه مننژيت
سلي.
 -6جذام فرم لپروماتوز كه مزمن بوده و عارضه به جا گذاشته است .
 -7بیماران  HIVمثبت
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 -14چشم
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 -1فقدان يك چشم يا هر دو چشم.
 -2فقدان بینايي يك چشم يا هر دو چشم (درحد .)LP-NLP -HM
 -3هر نوع بیماري و يا اختالل دستگاه بینايي كه علیرغم اصالح با كاهش ديد بیش از  1ديوپتر براي يك
چشم يا بیش از  14ديوپتر براي دو چشم همراه باشد.
از قبیل  :ضايعات وسیع قرنیه  ،آستیگماتیسم ساده مركب يا مخلوط  ،هیپومتروپي و میوپي  ،كاتاراكت ،
تومورهاي چشمي درمان نشده  ،كوريو رتینیت مركزي و يا منتشر مزمن يك يا دو چشم  ،كندگي شبكیه ،
ضايعات عروقي يك يا هر دو چشم  ،بیماري ماكوال و عصب باصره  ،نیستاگمو س  ،دوبیني  ،آمبلیوپي و
كراتوكونو س درمان نشده.
 -4ريتنیت پیگمانته.
 -5كراهت منظر ناشي از عوارض تراخمي ملتحمه و پلك علیرغم درمان
1

 -6كراهت منظر ناشي از ضايعات عروقي يك يا هر دو چشم علیرغم درمان
 -7كراهت منظر ناشي از نقص هاي مادرزادي يا اكتسابي ظاهري چشم ها از جمله استرابیسم-
میكروفتالمي
 -8كراهت منظر ناشي از افتادگي پلك
 -9بیماريهاي ماكوال و عصب باصره به هر دلیلي كه منجر به كاهش ديد و يا اشكال در كیفیت ديد شده
باشد.
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التهاب مزمن اوربیت و  uveaكه نیاز به مصرف دائمي كورتون باشد.

-11

اگزوفتالمي كه همراه با آثار عصبي و رواني باشد.

 -15گوش و حلق و بيني :
 -1كري و يا اللي.
 -2كاهش شنوايي دو طرفه در فركانس هاي چهارگانه بیش از  14دسي بل در مجموع دو گوش به شرطي
كه قدرت تمايز كلمات ( )speech descrimination scoreكمتر از  74باشد.

rm
h
معلولیتzشنوايي دو طرفه مطابق بند  2باشد.
 -3عفونت مزمن گوش میاني كه منجر به a
a
/qبه.irكراهت منظر.
 -4فلج عصب صورتي يك طرفه يا دو طرفه دائمي منجر
p
p
 -5رينیت هاي آتروفیك همراه با كروت متعفن.
sa
 -6سندروم منیر پیشرفته كه همراه با وزوز گوش و سر گیجه غیر قابل درمان باشد.
 -7اختالالت شديد تنفسي ،حلقي و گوارشي ناشي از عوارض مادرزادي يا عفوني در بیني ،كام ،لب و حلق.
 -8كراهت منظر ناشي از عوارض مادرزادي يا عفوني در بیني  ،كام  ،لب و حلق
 -9كراهت منظر ناشي از اختالل و يا تغییر شكل شديد ظاهري غیر قابل ترمیم الله گوش
-11

هالیتوزيس (بوي بد دهان).

 -11هر بیماري عضوي در گوش ،حلق و بیني كه كارايي فیزيولوژيك از قبیل صدا  ،تكلم  ،شنوايي  ،بويايي
و  ...را مختل كرده و منجر به اختالل در انجام وظايف محوله گردد.

 -16دهان و دندان :
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 -1ناهنجاريهاي استخواني فك و صورت به هر دلیل با اختالل در عملكرد عضو نظیر تكلم يا ايجاد كراهت
منظر.
 -2ناهنجاريهاي زبان به هر دلیل با ايجاد اختالل در عملكرد عضوي نظیر تكلم.
 -3فقدان دندانهاي قدامي  5تا  5در يك يا دو فك/.ل

كانال رسمي معاونت منابع انساني قوه قضايیه در پیام رسان سروشsapp.ir/qazahrm :
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