
رکز افوا م –فراجاسازمان وظیفه عمومی 



تحصیل 
یی اینترنت صدور معافیت 

آمار درخواست های ثبت شده

 (سخا)احراز هویت خدمات انتطامی سامانه ی

 تحصیلیو نحوه  ثبت درخواست معافیت راهنمایی

ثبت اتمام معافیت تحصیلی دانشجویان

 (سواالت پر تکرار)پرسش و پاسخ درخواست معافیت تحصیلی

دسترسی کاربران پرتال جامع سازمانی



تحصیلیآمار ردخواست اهی ثبت شده رد ساماهن ج
دید 
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10+پلیس دفاتر اینترنت

60045 91369
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تحصیلی ص
ارد شدهمعافیت اهی 

10+پلیس دفاتر اینترنت

50228 62150
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60045= 10+دفاتر پلیس 91369= اینترنت



ساماهن  ی احراز هویت خدمات انتطامی

(سخا)



sakha.epolice.ir

ثبت نام در سامانه سخا



sakha.epolice.ir

ثبت نام در سامانه سخا



sakha.epolice.ir

فراموشی کلمه عبور



sakha.epolice.ir

پشتیبان سامانه سخا

81240090-021

 شبانه روزی پشتیبانی

 (شماره ملی مورد نظر یافت نشد)خطا در احراز هویت

 (1401/07/26سیم کارت 1401/07/01مشمولیت 1383/07/26متولد نمونه )مشمولیت سن

  (طالعاتوضعیت نقص ا/ خطا در سرور / اطالعات ناقص / در نمایش اطالعات مقطع تحصیلی قبلی )پیغام خطا



راهنمای و نحوه  ثبت 

تحصیل 
ی ردخواست معافیت 



ثبت نام در سایت
Sakha.epolice.ir

ورود به سایت
Sakha.epolice.ir



ثبت توجیه 
عدم صدور

اهانتقال به دانشگ
تایید شرایط 

اولیه

شرایط ندارد

تایید اطالعات ثبت درخواست

شرایط دارد

عدم صدور مجوز

تایید یا عدم  
تایید دانشگاه

موافقت یا عدم  
موافقت 

صدور مجوز ثبت 
نام

عدم صدور

تکمیل درخواست

عدم صدور

تایید

عدم تایید

موافقت

عدم موافقت

تکمیل درخواست
و پرداخت

عدم شرایط















ثبت مشخصات فردی: مرحله اول 





اطالعات تحصیلی قبلی: مرحله دوم 







اطالعات تحصیلی جدید: مرحله سوم 



اطالعات تحصیلی جدید: مرحله سوم 





مشاهده و بررسی: مرحله چهارم 







بررسی توجیه

بازگشت به ثبت جهت ویرایش

شددر صورتی که متقاضی فاقد شرایط اولیه تحصیل با









.بعد از پرداخت موفق، درخواست با وضعیت تایید شرایط اولیه به صورت آنالین به دانشگاه منتقل می شود







در صورتی که متقاضی دارای شرایط اولیه تحصیل باشد







در صورتی که متقاضی دارای شرایط اولیه تحصیل و در حال حاضر سرباز باشد



ه عمومیشماره تلفن ابیتشپن ساماهن رد وظیف 
41125 تحصیلی رئیس اداره

معاونت مشموالن و امور معافیت ها
41310-41359 تحصیلیکارشناسان

41255 تحصیلیکارشناسان فاوامرکز

فقط کاربران ارشد استان ها تماس حاصل نمایند



ص 
تح

یلی دانشجویانثبت اتمام معافیت 





ندانشجویان دانشگاه های داخل استا: سمت معافیت تحصیلی 

دانشجویان کل کشور: خدمت از سمت ترخیص 



 رپسش  و پاسخ ردخواست 
تح

صیلی معافیت 

(سواالت رپ تکرار)















کارتابل درخواست دانشگاه







سازمانیجامعرپاتل دسترسی کارربان 



عمومیمشاهده تمام کاربران کشور جهت تشخیص کاربر دانشگاه و وظیفه

تغییر رمز کاربران استان

ثبت اتمام سمت کاربران

تخصیص دسترسی برای کاربران انتقال یافته از سایر استان ها
















