
 ریافت کد سخا از طریق پیامک + راهنمای گام به گامد

اندددم مددی بایدددت کددد سدد ا را امکان پذیر است. مشموالنی که به سن خدمت سربازی رسیده  دریافت کد سخا از طریق پیامک

جهت اطالع از وضعیت نظام وظیفه خود دریافت نمایند. زیرا تمام کارهای خدمت را با کد س ا انجام می دهند که برای هددر 

 .کس منحصر به فرد است

کددد سدد ا را بنابراین باید آنها دریافت کد س ا از طریق پیامک یا سامانه دیگری را انجام دهند. ولی از طریق پیامک چگوندده 

دریافت کنیم؟ به کدام سامانه جهت دریافت کد س ا پیامک دهیم؟ بعد از انجام چه مراحلی می توان کد س ا را دریافددت کددرد؟ 

 مزایا دریافت کد س ا از طریق پیامک چیدت؟ آیا روش های دیگری برای دریافت کد س ا وجود دارد؟

در زیر در مورد مزایددا و نحددوه    کد س ا از طریق پیامک قصد داریم  به دلیل پر اهمیت بودن این موضوع عالوه بر دریافت

دریافت آن صحبت کنیم تا مشموالن عزیز بتوانند به تمام سواالت موجود در ذهنشان جواب دهند. حال در صورت پیش آمدن 

 .هر گونه سؤالی می توانید با همکاران ما در سامانه ایران تحصیل تماس بگیرید

  

 .روی لینک کلیک کنید کد س ا چیدتجهت دریافت 

  

نحددوه دریافددت کددد سدد ا از طریددق پیامددکم روش   دریافت کد س ا از طریق پیامکم  برای آشنایی با

های دریافت کد س ام کد س ام کاربردهای کد س ام نحوه دریافت اینترنتی کد سدد ام زمددان دریافددت 

کد س ا از طریق پیامکم مزایا دریافت کد س ا از طریق پیامک و راهنما گددام بدده گددام دریافددت کددد 

 .به شماره های زیر تماس حاصل نمایید ایران تحصیلس ا با مشاوران 

 تماس از سراسر کشور – 9099072952

 تماس از استان تهران – 9099072952

 شب 12صبح الی  8پاس گویی همه روزه از  از تلفن ثابت بدون گرفتن کد تماس

  

  

 پیامکنحوه دریافت کد سخا از طریق  

  

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/
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/


 

 نحوه دریافت کد س ا از طریق پیامک 

  

ق پیامک بپردازیمم بهتر است که تعریفی از این کد داشددته باشددیم. طبددق قددوانین کد س ا از طریقبل از اینکه به روش دریافت  

وضددعیت  10سالگی تمام مددی رسدددم بایددد بددا حفددور در دفدداتر پلددیس   18سازمان نظام وظیفهم هر فرد مذکوری که به سن 

 .خدمت خود را مش ص کند

ی شددود کدده بایددد اطالعددات الزم توسدد  دفترچه خدمت سربازی داده مدد  پس از مراجعه مشمول و انجام مراحل مربوطهم به او

  .فرد در آن وارد گردد

 .در مرحله بعدم مدئوالن مربوطهم برگ سبز خدمت و همچنین یک کد با عنوان کد س ا را به مشمول تحویل می دهند

 .فتنی است که این کد ربطی به ارگان خاصی ندارد و برای هر فرد به طور اختصاصی صادر می گرددگ

البته مشموالن می توانند کد س ا را به سه طریق تلفن گویام ورود به سایت و پیامددک اسددتفاده نماینددد. امددا از آنجددا کدده ممکددن 

 .ترجیح بیشتر بر اطالع از وضعیت سربازی با یک پیامک استاست روش اینترنتی برای تمام افراد امکانپذیر نباشدم  

  

  

  بر روی لینک مربوطه کلیک نمایید یافت کد نظام وظیفه کنکوردربرای کدب اطالع از  

  

  

 مزایای دریافت کد سخا از طریق پیامک

https://irantahsil.org/%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%81%d8%aa-%da%a9%d8%af-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%88%d8%b8%db%8c%d9%81%d9%87-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1/
https://irantahsil.org/%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%81%d8%aa-%da%a9%d8%af-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%88%d8%b8%db%8c%d9%81%d9%87-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1/
https://irantahsil.org/%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%81%d8%aa-%da%a9%d8%af-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%88%d8%b8%db%8c%d9%81%d9%87-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1/


سازمان نظام وظیفهم این کد را برای رفاه حال مشموالن و همچنین مراجعه حفوری کمتر در نظر گرفته است تا از آخددرین 

  .وضعیت خدمت خود اطالع داشته باشند

کاربردهای مهم کد س ا اطالع مشمول از وضعیت بررسی درخواست خددود توسدد  کارکنددان حددوزه وظیفدده عمددومی یکی از  

 .است

این موارد شامل زمان بررسی پروندهم درخواست برای استعالمم ارسال به شورام دعوت به شوراهام عودتم صدور کددارت 

 .و همچنین تحویل به پدت می شود

 .انند با دریافت کد س ا از طریق پیامک از موارد زیر آگاهی یابنددر وهله بعدم این افراد می تو

 بررسی وضعیت معافیت پزشکی •

 ثبت درخواست خروج از کشور •

 دریافت سابقه خدمت وظیفه عمومی •

 بررسی وضعیت معافیت موارد خاص •

 بررسی وضعیت معافیت تحصیلی •

 بررسی وضعیت امریه و جذب •

 درخواست کارت پایان خدمت المثنی •

 درخواست ارسال مجدد کارت پایان خدمت •

 درخواست تمدید یا تعجیل در خدمت سربازی •

 وضعیت معافیت کفالت •

  

 .روی لینک کلیک کنید دانلود دفترچه خدمت سربازیجهت  

  

 راهنمای گام به گام اطالع از وضعیت سربازی با یک پیامک

  

  

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


 

 اطالع از وضعیت سربازی با یک پیامک 

  

همددراه مددی تواننددد بدده شیوه اطالع از وضعیت سربازی با یک پیامک بدیار راحت بوده و هر فرد تنهددا بددا داشددتن یددک تلفددن  

راحتی از اطالعات مورد نیاز خود آگاهی یابد و دیگر هیچ نیازی به مراجعه حفوری نیدت. برای انجام این کار مشددموالن 

 .عزیز باید مراحل زیر طی نمایند

 110206010ارسال عالمت ؟ به شماره  •

 نموده استوارد کردن کد ملی و شماره س ای پنج رقمی که فرد قبال دریافت  •

 1برای اطالع از آخرین وضعیت مربوط به خدمتم وارد کردن عدد  •

 2جهت آگاهی از وضعیت بررسی پروندهم وارد کردن عدد  •

 3جهت اطالع از وضعیت رسیدگی به درخواست کد تعویضم وارد کرد عدد  •

  

  

 بر روی لینک مربوطه کلیک کنید مشاوره نظام وظیفه به منظور دریافت

  

 نحوه دریافت کد سخا از طریق اینترنت

https://irantahsil.org/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%88%d8%b8%db%8c%d9%81%d9%87-%d8%a2%d9%86%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86/


پیامک م مشموالن می توانند از طریددق اینترنتددی نیددز از وضددعیت همانطور که گفته شدم عالوه بر دریافت کد س ا از طریق  

  .خدمت خود مطلع گردند

مراجعدده epolice.ir بدده آدرس اینترنتددی   ت که به سامانه اینترنتی خدمات الکترونیک سدد ا سددربازیبرای این کارم الزم اس

 .نمایید

بدین ترتیبم فرد می تواند پس از وارد نمودن کد ملی و کد س ا در محل مربوطهم وارد پنل ش صی خود شددود. کاربردهددای 

این روشم با شیوه پیامکی تفاوت چندانی ندارد و فرد مشمول می تواند همه اطالعات ذکر شده در باال را دریافت نماید. البته 

 .می توانند در این زمینه شما را یاری کنند ایران تحصیلکارشناسان 

  

  

 آیا از لیست کد سخا اطالع دارید؟

ع یابنددد. نظددام وظیفدده اطددال دریافت کد س ا از طریق پیامک و اینترنتم مایلند که از محل خدددمت برخی از مشموالن پس از 

 .است در جدول زیر کد هر کدام از محل های آموزش آمده

  

  

 شماره کد محل خدمت شماره کد محل خدمت

  

 ۵۷تکاور لشددگر  

ارتدددش تهدددران   

پشت نظام وظیفدده 

 ( تهران

نیددددروی زمینددددی  335

سپاه پادگان شددهید 

 قاضی تبریز

73 

  

پادگان شهید ثابت  277 یگان امداد فاتب

خددددواه م سددددپاه م 

گدددددیالن  دددددرب 

 کرمانشاه

72 

  

معنددا  مازاد  بدین 

محددل خدددمت در 

روز تقددددددددددددیم 

مش ص می شود 

و هر جا که نیرو 

الزم داشدددتم بددده 

آنجددا اعددزام مددی 

 (شوید

  

نیددددروی زمینددددی  256

سدددددددپاه امدددددددام 

رضددددددددددددددا ع  

 کازرون

71 

https://www.epolice.ir/
https://irantahsil.org/


پادگان نبددی اکددرم  238 ارتش شیراز

 (میبد  یزد

64 

  

مرکدددز امدددوزش 

تکدددداور نزاجدددددا 

لشدددگره تهدددران 

 تو جاده لواسانات

 ۸۱ارتددش لشددکر  235

 زرهی کرمانشاه

57 

  

چهددل  ۵۸لشددگر  234 نیروی دریایی

 دختر شهارود

54 

  

یگددددددان ویدددددد ه 

 زاهدان

 53 دوآب ۳۰لشکر  232

  

مرکدددز آمدددوزش  226 مازاد

پرنددددددددددده  ۲۳

 ( تهران

52 

  

پادگدددددان شدددددهید 

پددددازوکی سددددپاه 

   ۲۷ لشددددددددکر 

 واقع در افدریه

نیددددروی زمینددددی  215

سدددددددددددددددددددددپاه 

ولیعصددددددر عج  

 آباده

74 

  

هواپیمدددایی قلعددده 

 مر ی

نیددددروی زمینددددی  206

 ۱۶ارتددش لشددگر 

 زرهی قزوین

49 

  

شیرگاه قائم شددهر 

 نیروی انتظامی

نیددددروی زمینددددی  200

 ۳۳ارتددش گددروه 

 توپ انه پرنده

47 

  

نیددددروی هددددوایی 

 شیراز

نیددددروی زمینددددی  189

 ارتش مرا ه

45 

  

سدددتاد مشدددتره  

سدددددپاه شدددددهدای 

کرمانشاه یا شددهید 

 همت رواندر

تیدددددب هدددددوابرد  185

 ارتش شیراز

44 

  

نیددددروی هددددوائی 

 تهران ارتش

نیددددروی زمینددددی  182

ارتددددش هددددوابرد 

 شیراز

42 

  

نیدددددروی  ۰۸ 181 نیرو هوایی مشهد

زمینددددی ارتددددش 

خاش  سیدددتان و 

 بلوچدتان

41 

  

نیددددروی هددددوایی 

 –امددددام حدددددین 

 تهران

نیددددروی زمینددددی  176

 ارتش کازرون

40 

  

نیددددروی هددددوایی 

ارتدددددش پایگددددداه 

 شکاری دزفول

کرمدددان نیدددروی  175

 زمینی ارتش

39 

  



پدافندددددد هدددددوایی 

 شیراز

مربدددددددوط بددددددده  175

 بیرجند۰۴

38 

  

ارتددددش نیددددروی  159 یگان وی ه شیراز

 زمینی عجب شیر

37 

  

سپاه شهید قدوسی 

 یزد

نیددددروی زمینددددی  135

ارتددددش تهددددران 

 ۰۲آموزشی 

36 

  

نیددددروی زمینددددی 

سپاه شهید هاشمی 

 نیشابور

نیددددروی زمینددددی  123

ارتددددش تهددددران 

 ۰۱آموزشی 

35 

  

لشدددددگر چهدددددار 

 شکاری دزفول

پدافنددددد نیددددروی  115

 هوایی تهران

32 

  

نیدددروی دریدددایی 

ارتدددش سدددیرجان 

 کرمان

پدافندددددد هدددددوائی  119

هاشدددم  –ارتدددش 

 آباد

31 

  

هتددل ولیددک بابددل 

پادگدددان المهددددی 

بابدددددل نیدددددروی 

 زمینی سپاه

نیددددروی هددددوایی  105

 ارتش بابلدر

28 

نیددددروی هددددوایی  101 دزفول سپاه

 سمنان

27 

  

سدددددپاه پادگدددددان 

 ولیعصر ساری

پایگددداه شدددکاری  94

شددددددهید نددددددو ه 

همدددددددان نیروی 

 (هوایی ارتش

  

21 

سددددپاه   نیددددروی 

زمینی   در اقلیددد 

 فارس  شیراز

نیددددروی هددددوایی  91

ارتدددش دانشدددگاه 

 –هددوایی سددتاری 

شمشددددیری آذری 

 ( تهران

20 

سدددازمان زنددددان 

 کرج

نیددددروی هددددوایی  89

شددددیراز ارتددددش 

منطقدددده هددددوایی 

 شهید دوران

  

17 



نیددددروی هددددوائی 

 سپاه اردکان

 اصالندوز اردبیل 88

  

14 

نیددروی مقاومددت 

سدددددپاه پادگدددددان 

 خاتمی یزد

نیددروی انتظددامی  87

 مشکین شهر

13 

  

نیددددروی زمینددددی 

سپاه مالک الشددتر 

 ارومیه

نیددروی انتظددامی   83

مددددددرزن آبدددددداد 

 چالوسه

12 

  

اراه نیددددددددروی  82 مرودشتسپاه  

انتظددددامی شددددهید 

-دسددتبیب جهددرم

 (فارس  ناجا

11 

  

سپاه مرودشت یددا 

نیددددروی هددددوایی 

 –ارتددش مهرآبدداد 

 تهران

شدددددهید بهشدددددتی  81

 اصفهان

7 

سددددتاد مشددددتره 

 سپاه

اراه نیددددددددروی  80

 ۰۶انتظامی  

6 

  

نیددددروی هددددوای 

 سپاه خاتم یزد

 5 ۰۵کرمان ارتش  78

  

 4 بیرجند 77 هواپیمایی کرمان

  

نیددروی انتظددامی 

 تبریز

 3 ارومیه 76

  

وزارت دفدددددددداع 

 قزوین

نیددروی انتظددامی  75

سدددعید آبددداد  آذر 

 (بایجان شرقی

2 

  

کهریددزه تهددران 

 ارتش

مرکدددز امدددوزش  86

 ولیعصر تبریز

1 

  

  



 

 استعالم کد س ا و دوره آموزشی 

  

 طریق پیامکسامانه پاسخگویی به سواالت مربوط به دریافت کد سخا از 

خوشب تانه با وجود ایجاد تدهیالتی همچددون اطددالع از وضددعیت سددربازی بددا یددک پیامددک م بدددیاری از مشددموالن دیگددر از 

مشکالت مربوط به مراجعه حفوری فارغ شده اند و در هر جا و زمانی که باشندم بدده راحتددی بدده اطالعددات خددود دسترسددی 

 .دارند

  .بدیاری در زمینه های م تلف خدمت سربازی برای مشموالن عزیز پیش بیایدبا این وجودم ممکن است سؤاالت  

شددرای  برخددورداری از انددواع معافیددت هددام نحددوه  م امریددهمکدری خدددمت سددربازیبرای مثالم ابهاماتی در مورد نحوه اخذ  

 .اعزام به خدمتم چگونگی به تعویق انداختن زمان اعزامم و چندین سؤال دیگر که نیاز به پاس گویی دارد

م می توانید بددا مشدداورین مددا جدیدترین تبییرات خدمت سربازیبرای طرح و گرفتن پاسخ این پرسش ها و همچنین اطالع از 

 .یددر ایران تحصیل در تماس باشید تا اطالعات کامل را در زمینه مورد نظر دریافت کن

  

  

م نحددوه دریافددت کددد سدد ا از طریددق پیامددکم روش دریافت کد س ا از طریق پیامکجهت آگاهی از 

های دریافت کد س ام کد س ام کاربردهای کد س ام نحوه دریافت اینترنتی کد سدد ام زمددان دریافددت 

https://irantahsil.org/%da%a9%d8%b3%d8%b1%db%8c-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c/
https://irantahsil.org/%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c/


کددد   کد س ا از طریق پیامکم مزایا دریافت کد س ا از طریق پیامک و راهنما گددام بدده گددام دریافددت

 .به شماره های زیر تماس حاصل نمایید ایران تحصیلس ا با مشاوران 

 تماس از سراسر کشور – 9099072952

 تماس از استان تهران – 9099072952

 شب 12صبح الی  8پاس گویی همه روزه از  از تلفن ثابت بدون گرفتن کد تماس

  

 مطالبخالصه 

در این مقاله تالش کردیم تا مزایا و کاربردهای دریافت کد سدد ا از طریددق پیامددک را خدددمت شددما عزیددزان توضددیح دهددیم و 

 .برای آگاهی بیشترم راهنمای گام به گام اطالع از وضعیت سربازی با یک پیامک را ارائه دادیم

گونه سددوال خددود را در مددورد خدددمت سددربازی و قددوانین چنانچه شما نیز از مشموالن خدمت سربازی هدتیدم می توانید هر 

 .در میان بگذارید ایران تحصیلنظام وظیفهم با کارشناسان 

صبح الی  8برای این کارم کافی است که از طریق شماره تلفن های قید شده در جدول زیرم در هفته روزهای هفته از ساعت 

 .ما در ارتباط باشید  شب با 12

  

 

https://irantahsil.org/
https://irantahsil.org/


 سامانه پاس گویی به سواالت مربوط به دریافت کد س ا 

  

  

 :مطالب مرتب 

 ا کد س ااستعالم محل اعزام خدمت ب

 فراموشی کد س ا

 کد محل اعزام به خدمت چیدت؟

 سامانه استعالم وضعیت نظام وظیفه با کد ملی

 استعالم محل خدمت سربازی با کد ملی

 استعالم معافیت تحصیلی

 ورود به سامانه س ا حوزه علمیه

 دریافت کد سخا از طریق پیامک

 

https://irantahsil.org/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d9%85%d8%ad%d9%84-%d8%a7%d8%b9%d8%b2%d8%a7%d9%85-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%aa-%d8%a8%d8%a7-%da%a9%d8%af-%d8%b3%d8%ae%d8%a7-%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85/
https://irantahsil.org/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d9%85%d8%ad%d9%84-%d8%a7%d8%b9%d8%b2%d8%a7%d9%85-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%aa-%d8%a8%d8%a7-%da%a9%d8%af-%d8%b3%d8%ae%d8%a7-%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85/
https://irantahsil.org/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d9%85%d8%ad%d9%84-%d8%a7%d8%b9%d8%b2%d8%a7%d9%85-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%aa-%d8%a8%d8%a7-%da%a9%d8%af-%d8%b3%d8%ae%d8%a7-%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85/
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https://irantahsil.org/%da%a9%d8%af-%d9%85%d8%ad%d9%84-%d8%a7%d8%b9%d8%b2%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d9%87-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%aa-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f-%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%be%d8%a7%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86/
https://irantahsil.org/%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d9%88%d8%b6%d8%b9%db%8c%d8%aa-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%88%d8%b8%db%8c%d9%81%d9%87/
https://irantahsil.org/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d9%85%d8%ad%d9%84-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%da%a9%d8%af-%d9%85%d9%84%db%8c/
https://irantahsil.org/%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%aa-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%db%8c%d8%a7%d9%86/
https://irantahsil.org/%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%af-%d8%a8%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b3%d8%ae%d8%a7-%d8%ad%d9%88%d8%b2%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c%d9%87/

