
استعالم غیبت سربازی از راه مختلفی اعم از حضوری و غیر حضوری امکان پذیر می باشد، افراد در صورتی که تمایلی 

کنند استعالم غیبت سربازی با کد ملینداشته باشند می توانند اقدام به  ۱۰به مراجعه حضوری به دفاتر پلیس + . 

ملی و کد سخا امکانپذیر است و فرد می تواند به مراجعه به وبسایت استعالم غیبت سربازی به صورت اینترنتی به کمک کد 

 .سازمان نظام وظیفه به کمک یکی از این دو کد اقدام به استعالم غیبت خود نماید

  

اطالع از نحوه دریافت بخشودگی غیبت سربازی و همچنین اطالع از میزان  - استعالم غیبت سربازی با کد ملیبرای 

زی می توانید سراسر کشور با شماره های زیر تماس حاصل نماییدجریمه غیبت سربا . 

 تماس از سراسر کشور – 9099072952

 تماس از استان تهران – 9099072952

شب 12صبح الی  8پاسخگویی همه روزه از  از تلفن ثابت بدون گرفتن کدتماس   

  

  

 نحوه استعالم غیبت سربازی با کد ملی
  



 

  

 10عمومی ، برای سهولت انجام کار کلیه مشموالن، و همچنین عدم مراجعه حضوری به مراکز پلیس + سازمان نظام وظیفه

تالش نموده است تا انجام کارهای خود را به صورت غیر حضوری به انجام برسانند. استعالم غیبت سربازی با کد ملی با 

عمومی دو سرویس بدین منظور در نظر گرفته است. استفاده از فعال سازی پیامک امکان پذیر است. سازمان نظام وظیفه 

 .متقاضیان توجه داشته باشند که احتماال استعالم از طریق پیامک، با هزینه همراه خواهد بود

در سرویس اول برای آن دسته از مشمولینی است که ثبت نام خود را به انجام رسانده  : سرویس اول برای استعالم کدملی

استفاده از این سامانه، جهت اطالع رسانی، اعالم بررسی اقدامات انجام شده، از این سرویس استفاده نمایند. اند، می توانند با 

سرویس ذکر شده برای استعالم مواردی همچون : تاریخ بررسی پرونده، تایید، ارسال به شورا، دعوت به شوراها، 

. از سرویس مذکور استفاده نماینددرخواست برای استعالم، عودت، صدور کارت، تحویل به پست و .. . 

استعالم  مختص به مشمولینی است که درخواست خود را به ثبت رسانده اند و حال می خواهند از طریق : سرویس دوم

پیامک را ارسال  11026010از همین سامانه استفاده نمایید. کافی است عالمت ؟ را به شماره  غیبت سربازی با کد سخا

را برای دریافت کد سخا با کد ملی ارسال نمایید. جهت اطالع از  1ع از آخرین وضعیت مشمولین عدد : نمایید. جهت اطال

و همچنین برای اطالع از وضعیت رسیدگی برای درخواست   ، کد سخا، کد ملی2وضعیت رسبدگی به پرونده : عدد 

را وارد نمایید 3تعویض کارت، عدد  . 

  

  

یکسب اطالع از مقدار غیبت سرباز  



  

[caption id="attachment_46501" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]چگونه بفهمیم غیبت سربازی داریم؟

  

مطابق با قوانین تعیین شده معافیت موقت تحصیلی، کلیه دانش آموزان، طالب در صورتی که درخواست خود را به ثبت 

پس از تحصیل، برای معافیت خود اقدام نمایند. پس از پذیرش در دانشگاه های با  رسانده باشند. می توانند تا حداکثر یک سال

برسانند. در   آزمون و بدون آزمون نیز، بر اساس مقطع تحصیلی الزم است درخواست خود را تمدید نموده و مجددا به ثبت

معافیت موقت بهره مند شونداین شرایط، هر یک از فارغ التحصیالن، بر اساس مقطع تحصیلی خود، می توانند از  . 

چنانچه مشمول سربازی می باشید، اما برای معافیت از سربازی، درخواست خود را به ثبت نرسانده است و مایل به ادامه 

ماه فرصت خواهد  6سالگی تمام، تنها تا  18تحصیل نمی باشد و یا انصراف از تحصیل داده اند، پس از رسیدن به سن 

معرفی نماید. در صورتی که درخواست خود را به ثبت رسانده اید اما برای اعزام به خدمت آماده نشده اید، داشت تا خود را 

 .غائب محسوب خواهید شد و در صورت اعزام الزم است زمان بیشتری را عالوه بر دوره ضرورت خود سپری نمایید

تنها تا موعد قانونی  استعالم غیبت سربازی با کد ملیآن دسته از مشموالنی که به صورت آزاد تحصیل نموده اند نیز برای 

زمان خواهند داشت. همچنین مشموالن خدمت از سربازی در صورتی که برای خدمت سربازی خود در زمان تعیین شده 

 .اقدام ننموده باشند، غائب محسوب خواهند شد و به همین دلیل الزم است مدارک خود را ارائه نمایند

  

  



م غیبت سربازی با کد سخانحوه استعال  
  

[caption id="attachment_46401" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]استعالم غیبت سربازی با کد سخا

  

در صورتی که غیبت سربازی داشته باشید، حتما الزم است از میزان غیبت خود اطالع یابند. در صورت داشتن غیبت نمی 

سربازی استفاده نمایند. بنابراین حتما، برای استعالم سربازی اقدام نمایند. فرد مشمول خدمت سربازی توانید از تسهیالت 

اقدام به استعالم نمایند. همانطور که می دانید، استعالم غیبت سربازی از دو طریق امکان پذیر است. استعالم غیبت سربازی 

استعالم غیبت سربازی با کد سخا و همچنین از طریق 10از طریق مراجعه به دفاتر پلیس + . 

برای دریافت راهنمای بیشتر در رابطه با استعالم غیبت سربازی و همچنین دریافت مشاوره برای معافیت موقت و دائم و 

از  ) 9099072952 شرایط دریافت معافیت برای تمامی انواع معافیت، می توانید با شماره های پشتیبانی نظام وظیفه

 12صبح الی  8از تلفن ثابت بدون گرفتن کد پاسخگویی همه روزه از   )از استان تهران( 9099072952سراسر کشور( و 

 .شب حتی ایام تعطیل تماس حاصل نمایید

  

___________ 

استعالم وضعیت نظام وظیفه با کد ملیسامانه   

https://irantahsil.org/category/%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%88%d8%b8%db%8c%d9%81%d9%87/


هنگامی مشموالن بنابر دالیلی قصد دارند وضعیت خود را پیگیری کرده و از زمان اعزام و سایر فرآیندهای سربازی مطلع 

شوند اما شاید بسیاری از افراد اطالع ندارند که استعالم وضعیت نظام وظیفه با سامانه خاصی انجام می شود و دیگر نیازی 

ه مراجعه حضوری نیست. سایت استعالم وضعیت سربازی می تواند اطالعات مورد نیاز را در اختیار مشموالن قرار دهد. ب

 .الزم به ذکر است که جهت ورود به این سامانه می بایست کد ملی و کد سخا سربازی را به همراه داشت

  سامانه سازمان نظام وظیفه

سازمان نظام وظیفه چه کاربردهایی دارد و مشمولین چگونه می توانند از آن استفاده در پاسخ به این سوال که سامانه 

باید بگوییم که هر فرد مشمولی باید برای اطالع از وضعیت نظام وظیفه خود به این سایت مراجعه کند. برای مثال   کنند؟

طلبی که می خواهد از وضعیت امریه فردی که می خواهد بداند دوره سربازی اش چه زمانی به پایان می رسد یا داو

سربازی و جذب آن مطلع شود، می تواند از این سامانه پیگیری نماید. در ادامه بخشی از خدمات الکترونیکی که از سایت 

 .مذکور ارائه می شوند را شرح داده ایم

 نحوه استعالم سربازی با کد ملی

و سریع به مشموالن و کاهش مراجعات حضوری اقدام به سازمان وظیفه عمومی ناجا در راستای خدمات دهی آسان 

نموده است که در دو سرویس ارائه خدمات می نماید 110206010فعالسازی سامانه پیامک به شماره  . 

 :سرویس اول ■
اطالع رسانی اعالم بررسی و اقدامات انجام شده درخواست های مشموالن توسط حوزه های وظیفه عمومی مانند: تاریخ 

سی پرونده، تایید، ارسال به شورا، دعوت به شوراها، درخواست برای استعالم و عودت و صدور کارت، تحویل به بررر

 پست و غیره
 :سرویس دوم ■

را به  )؟( استعالم مشموالن از آخرین وضعیت درخواست خود با ارسال کد ملی و رمز سخا که فقط کافی است عالمت

سپس در صورتپیامک نموده  ((110206010)) شماره : 
▪︎ ، کد سخا، کدملی1جهت دریافت آخرین وضعیت مشمولین: عدد   

▪︎ ، کد سخا، کدملی2جهت اطالع از وضعیت رسیدگی به پرونده: عدد   
▪︎ ، کد سخا، کدملی را به این سامانه ارسال نمایید3جهت اطالع از وضعیت رسیدگی به درخواست تعویض کارت: عدد  . 

  

 .کلیک نمایید جهت اطالع از نحوه محاسبه غیبت سربازی

  

 سامانه خدمات الکترونیک سخا

هر یک از مشموالن و سربازان محترم برای انجام ثبت نام و همچنین خدمات خود نیازمند مراجعه کردن به سامانه خدمات 

برای تمامی مشمولین  نیز می باشند. نحوه استعالم دریافت کردن کد سخا "epolice.ir" به نشانی سایت الکترونیک سخا

خدمت سربازی ضروری می باشد. تشکیل پرونده سربازی به صورتی است که نیازمند بارگذاری مدارک می باشد. به همین 

دلیل ارائه این مدارک و همچنین انجام ثبت نام در زمان مقرر از طریق سامانه سخا سربازی صورت می پذیرد. سازمان 

رد کلیه مشمولین عزیز و همچنین برای رفاه حال این عزیزان عالوه بر ایجاد نظام وظیفه عمومی ناجا در جهت بهبود عملک

هر  "epolice.ir" سامانه خدمات الکترونیک سخا و سامانه ای را به صورت پیامکی فعال نموده است که با ورود به نشانی

سربازی با کد ملی اقدام نمایند. پس  یک از مشمولین عزیز می توانند نسبت به استعالم دریافت کد سخا پیامکی و یا استعالم

 .از ارائه پیامک می توانند کد مربوطه را دریافت نمایند

https://irantahsil.org/%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d9%87-%d8%ba%db%8c%d8%a8%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c/
https://irantahsil.org/%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9%db%8c-%d8%b3%d8%ae%d8%a7/
https://irantahsil.org/%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9%db%8c-%d8%b3%d8%ae%d8%a7/
https://irantahsil.org/%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%81%d8%aa-%da%a9%d8%af-%d8%b3%d8%ae%d8%a7-%d8%a7%d8%b2-%d8%b7%d8%b1%db%8c%d9%82-%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85%da%a9/


 خدمات الکترونیکی سامانه سازمان نظام

 درخواست مجوز خروج از کشور ●
 این گزینه برای دانشجویانی که گواهی اشتغال به تحصیل دارند و یا سربازان در حال خدمت که قصد خروج از کشور را

 .دارند، کاربردی می باشد
 تمدید و تعجیل ●

 .داوطلبان مشمولی که قصد دارند درخواست خود را مبنی بر تغییر زمان اعزام بیان کنند، باید از این قسمت اقدام نمایند
 عودت کارت ●

 .استعالم درباره کارت پایان خدمت و یا معافیت مشمولین از این بخش صورت می گیرد
مهمهارت ها و رزو ●  

 .همان طور که از نام آن پیدا است، این قسمت تمامی توانایی ها و سابقه فرد را نشان می دهد
معافیت پزشکی اعتراض به درخواست ●  

 .داوطلبان مشمولی که قصد اعتراض به معافیت پزشکی خود را دارند، باید از این بخش استفاده کنند
 استعالم ●

ن ها دست پیدا کرد عبارتند ازمواردی که از این قسمت می توان به آ  : 
 تاریخ و محل اعزام به خدمت (1

 معافیت تحصیلی (2
 معافیت موارد خاص (3

 معافیت پزشکی (4
 معافیت جریمه غایب (5

 معافیت کفالت (6
 امریه و جذب (7
 سابقه خدمت (8
 کارت المثنی (9

 درخواست تعویض کارت (10

 خرید شماره سریال دفترچه ●
منظور خرید شماره سریال دفترچه اعزام به خدمت قرار داده شده استاین قسمت به  . 

 سامانه استعالم وضعیت نظام وظیفه

یکی از اموری که مشموالن می توانند به صورت آنالین و الکترونیکی انجام دهند استعالم وضعیت نظام وظیفه و پیگیری 

اضافه خدمت  ) وضعیت سربازی می باشد. در هر استعالم مشخص می شود که مشمول تا به االن چقدر غیبت سربازی

داشته است یا زمان اعزام وی چه زمانی خواهد بود. استعالم وضعیت نظام وظیفه جزو واجبات مراحل  (غیبت سربازی

اعزام به خدمت سربازی است، چرا که مشموالن نیاز دارند قبل از اعزام به یک سری اطالعات دسترسی داشته باشند. شاید 

فه، قوانین همه مشموالن با سایت نظام وظیفه آشنا باشند. همانطور که می دانید در این سایت اخبار مربوط به نظام وظی

مختلف، آموزش های مختلف و ... وجود دارند؛ اما از مهم ترین امکانات این سایت، سامانه استعالم وضعیت نظام وظیفه 

است. این سامانه به سامانه سخا معروف است و شاید بسیاری از مشموالن نام این سامانه را شنیده باشند. سایت استعالم 

تی که مشمول می تواند به صورت غیر حضوری انجام دهد را در خود جای داده است که وضعیت نظام سربازی تمام امکانا

 .یکی از این امکانات، استعالم وضعیت سربازی است
استعالم وضعیت نظام وظیفه در سامانه سخای سربازی، یکی از کاربردی ترین امکانات این سامانه است، چرا که در این 

بوط به اعزام مانند تاریخ پست کردن دفترچه، تاریخ اعزام و یا نوع خدمت سربازی که قسمت از سامانه همه اطالعات مر

امریه یا خدمت معمولی است، ذکر می شود. بنابراین، همه مشموالن باید از روش پیگیری وضعیت سربازی در سامانه سخا 

جهت ورود به سامانه سازمان نظام  کد سخان داشت .نظام وظیفه که در مقاله زیر به توضیح آن پرداخته شده است، آگاه باشند

 .و استفاده از خدمات آن برای داوطلبان الزامی است vazifeh.police.ir وظیفه عمومی به نشانی

https://irantahsil.org/%d8%a7%d8%b6%d8%a7%d9%81%d9%87-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%aa-%d8%ba%db%8c%d8%a8%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-2/
https://irantahsil.org/%d8%a7%d8%b6%d8%a7%d9%81%d9%87-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%aa-%d8%ba%db%8c%d8%a8%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-2/


 راهنمای ورود به سامانه سازمان نظام وظیفه

داوطلبان برای دسترسی به سایت سازمان نظام وظیفه و بهره مندی از امکانات اینترنتی باید به سامانه رسمی آن به 

مراجعه نمایند که در ادامه، مراحل دسترسی به این سایت به صورت تصویری نشان داده شده  vazifeh.police.ir نشانی

 .است

به نشانی سایت رسمی سازمان نظام وظیفه عمومی ورود به ■  vazifeh.police.ir  خدمات الکترونیکی گزینهو انتخاب" " 

  

[caption id="attachment_92175" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]استعالم وضعیت نظام وظیفه با کد ملی

  

)کد سخا( و کد امنیتی در قسمت های مربوطه و سپس کلیک بر روی دکمه  نام کاربری )کد ملی(، کلمه عبور درج ■

 ""ورود

  

http://vazifeh.police.ir/


[caption id="attachment_92176" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]راهنما تصویری سامانه استعالم وضعیت نظام وظیفه

  

سایت و سپس کلیک بر روی یکی از گزینه های نمایان شده مطابق  راست از قسمت "وظیفه عمومی" انتخاب گزینه ■

 عکس ذیل

  



[caption id="attachment_92177" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]نحوه استعالم سربازی با کد ملی

  

 مزایای استفاده از سامانه سازمان نظام وظیفه

چرا  نیز امکان پذیر است اما 10به مراکز پلیس + انجام فرآیندهایی که پیش تر از آن نام بردیم، از طریق مراجعه حضوری

نیکی آن استفاده کنیم؟بهتر است که از سامانه الکترو   
▪︎ ثبت درخواست به صورت حضوری، نیاز به صرف وقت زیادی  اولین مسئله ای که مطرح می باشد این است که

محل زندگی داوطلب دور باشد نسبت به 10موقعیت جغرافیایی مراکز پلیس + همچنین ممکن است دارد. . 
▪︎ د و طبیعتا افراد نمی توانند در خارج از این ساعت ها، تا ساعت مقرری مشغول به فعالیت هستن 10مراکز پلیس +

فعال است ساعت شبانه روز 24 مراجعه حضوری داشته باشند. در حالی که سامانه الکترونیکی سازمان نظام وظیفه در . 
▪︎ نیاز  مشمولین برای اعالم درخواست خود، مزیت بعدی استفاده از خدمات الکترونیکی سازمان نظام وظیفه این است که

با مراجعه به سامانه مورد … و می توانند در منزل، محل کار، مترو و  به گرفتن نوبت و انتظار در صف مردمی ندارند

 .بحث، درخواست خود را ثبت نمایند، بدون این که لحظه ای معطل شوند
▪︎ ز دالیل دیگر می توانند و بسیاری ا دسترسی آسان به سامانه الکترونیکی سازمان نظام وظیفه در هر مکان و زمان

، کامال مشهود سازند10برتری استفاده از این سایت را نسبت به مراجعه حضوری به مراکز پلیس + . 

  

  

 خالصه مطلب

از جدید ترین خدماتی است که سازمان نظام وظیفه به افرادی که قصد اطالع از این  استعالم غیبت سربازی با کد ملی

موضوع را دارند ارائه می دهد، افرادی که غیبت سربازی خورده اند می توانند از دو طریق حضوری )با مراجعه به دفاتر 

ی نمایندو اینترنی اقدام به کسب اطالع از میزان غیبت خود برای خدمت سرباز( ۱۰پلیس + . 

در روش اینترنتی استعالم غیبت سربازی فرد با داشتن کد سخا و یا کد ملی می تواند با مراجعه به وبسایت نظام وظیفه این 

 .کار را انجام دهد
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