
پیگیرر کارررپایاپپخررپ ارررزی ا رر نپاکااااعالم ررپکاع رر    ا

 صزواارپای

یافت کارت اقددداک کددرده ایددد امددا   ددو  مشخص شده است. در صورتی که برای در پیگی کارپایاپپخپ ارزی ا  نپاکنحوه 

 .کارتی برای شما ارسال نشده است می توانید جواب تماک سواالت خود را ا  سامانه ایران تحصیل دریافت ک ید

بیشتر سواالتی که ا  کارش اسان ما پرسیده می شود در رابطه با این است که چگوندده پیگیددری کددارت پایددان خدددمت خددود را 

بفهمیم کارت پایان خدمت صادر شده است؟ یا نحوه پیگیری کارت پایان خدمت با کد سددخا چگوندده اسددت؟   انجاک د یم؟ چگونه

 .نحوه استعالک صدور کارت پایان خدمت المث ی چگونه انجاک می شود؟ که در ادامه به آنها اشاره خوا یم کرد

 .ی توانید با ما تماس بگیریدحال اگر شما سواالت دیگری در مورد پیگیری کارت پایان خدمت خود دارید م

  

 .روی لی ک کلیک ک ید ر ککارت پایان خدمت معاف ا  جهت کسب اطالعات در مورد  

  

، خدددمات نحددوه دریافددت پیگیددری کددارت پیگیری کارت پایددان خدددمتجهت کسب اطالعات دقیق ا   

پایان خدمت نظاک وظیفه سربا ی، استعالک کارت پایان خدمت، علت تاخیر در صدددور کددارت پایددان 

خدمت، مراحل صدور کارت پایان خدمت، مدارک ال ک جهت دریافت کارت پایددان خدددمت، سددامانه 

لمث ددی، صدددور کددارت پایددان استعالک کارت پایان خدمت، کد سخا، نحوه صدور کارت پایان خدمت ا

ا  سراسر کشور ا  طریق تلفن ثابت با مرکز مشاوره  خدمت و مشکالت صدور کارت پایان خدمت

 . تماس حاصل فرمایید ایران تحصیل

 تماس ا  سراسر کشور 9099072952

 (تماس ا  استان تهران) 9099072952

 شب حتی ایاک تعطیل 12صبح الی  8ا   پاسخگویی ن ثابت بدون گرفتن کدا  طریق تلف تماس

  

https://irantahsil.org/%d9%be%db%8c%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c/
https://irantahsil.org/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%aa-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%81-%d8%a7%d8%b2-%d8%b1%d8%b2%d9%85/
https://irantahsil.org/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%aa-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%81-%d8%a7%d8%b2-%d8%b1%d8%b2%d9%85/
https://irantahsil.org/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%aa-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%81-%d8%a7%d8%b2-%d8%b1%d8%b2%d9%85/
https://irantahsil.org/


 

 نظاک وظیفه

 

 نحوهاپیگی کارپایاپپخپ ارزی ا  نپاکاچگونهاع  ؟

یکی ا  عمده مواردی که مشمولین خدمت در رابطه با آن می پرس د، این است که چگونه بفهمیم کارت پایددان خدددمت صددادر 

 4یددا  3این موضوع، باید به شما بگوییم در صورتی که کارت نظاک وظیفه شما آماده باشد، کدده حدددود شده است؟ در رابطه با 

ماه پس ا  پایان خدمت شما پیامکی مب ی بر این موضوع برای شما ارسددال میشددود. پددس در مرحلدده اول بایددد م تظددر پیامددک 

رو  آی ده کارتی بددرای  15ارسال پیامک، حداکثر تا حاال ممکن است پس ا   .ارسال شده ا  سمت سا مان نظاک وظیفه باشید

تان ارسال نشود. در این مرحله اولین کاری که باید انجاک د ید، مراجعدده بدده اداره پسددت محددل سددکونت خودتددان اسددت.  یددرا 

ه عددالوه ممکن است کارت به اداره پست ارسال شده باشد. اگر کارت در اداره پست نبود، می توانید به دفاتر خدمات پلددیس بدد 

 .مراجعه ک ید 10

  

 دااصوایاعز اداخپف اپیپیکاصزواارپایاچهاعقزعیپتیانپخزاعنجپ اشود؟ 

در قسمت باال نحوه پیگیری کارت پایان خدمت سربا ی را پس ا  دریافت پیامک بررسی کددردیم. حدداال ممکددن اسددت برخددی 

افددت نک  ددد، در ایددن حالددت مددی توانیددد بددا تلفددن گویددا افراد اصالً پیامکی را مب ی بر آماده بودن کارت پایددان خدددمت خددود دری

می باشد که این شماره مربوط به سا مان   110206010تماس بگیرید. روش دیگر ارسال عالمت سوال به شماره    096480

مراجعدده   10نظاک وظیفه است. گا ی نیز برای پیگیری کارت پایان خدمت سددربا ی ، ال ک اسددت بدده دفدداتر پلددیس بدده عددالوه  

 .ید تا آدرس، شماره تماس و دیگر اطالعات شما برو رسانی شودنمای

  

 .خدمت لی ک را فشار د ید بیمه افراد بدون کارت پایان  برای آگا ی ا  شرایط

  

https://irantahsil.org/%d8%a8%db%8c%d9%85%d9%87-%d8%a7%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%aa/
https://irantahsil.org/%d8%a8%db%8c%d9%85%d9%87-%d8%a7%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%aa/
https://irantahsil.org/%d8%a8%db%8c%d9%85%d9%87-%d8%a7%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%aa/


     اصزواارپایاپپخپ ارزی اعل ثمیع 

افرادی که کارت پایان خدمت نظاک وظیفه خود را گم می ک  د و یا کارت شان به سرقت مددی رود، مددی توان ددد بددرای دریافددت 

کارت المث ی اقداک ک  د. مراحل اداری آن را در پاراگراف بعدی بررسی خوا یم کرد. اما پددس ا  طددی کددردن مراحددل اداری 

 .مراجعه نمایید 10الک صدور کارت پایان خدمت المث ی ، باید به دفاتر پلیس به عالوه جهت استع

  

 

 چگونه بفهمیم کارت پایان خدمت صادر شده است؟

  

 اونزاا یزگیان ارپایاپپخپ ارزی اعل ثمیان عکایش ولینادعرلارشوا

دارند، بدده دو دسددته ت سددیم مددی شددوند. دسددته اول کددارت به صورت کلی مشمولین نظاک وظیفه ای که درخواست کارت المث ی 

معافیت خود را گم کرده اند و دسته دوک کارت پایان خدمت خددود را گددم نکددرده انددد. در  ددر حالددت نیددا  اسددت مراحددل اداری 

اک د یددد متفاوتی طی شود که در ادامه بررسی خوا یم کرد. برای دریافت کارت پایان خدمت المث ی، اولین کاری که باید انجدد 

چاپ آگهی است. پس ا  چاپ آگهی اگر کارت به دست شما نرسید، ال ک است با آگهی چاپ شددده جهددت صدددور کددارت اقددداک 

 .ک ید

  

مشدداوره آنالیددن نظدداک  بددرای ورود بدده سددامانه محاسددبه آنالیددن خریددد بیمدده سددربا ی و دریافددت

 .کلیک ک ید وظیفه

  

 :با مدارک  یر مراجعه نمایید 10در ابتدا به دفاتر پلیس به عالوه 

 برگه ارائه درخواست صدور کارت •

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/
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/


 ش اس امهتصویر کارت ملی و صفحات  •

 عکس پرس لی •

 برگه تعهد •

 .اگر کارت قبلی را دارید و آسیب دیده، آنگاه الشه کارت را ارائه د ید •

 گوا ی درج آگهی در رو نامه برای دو نوبت •

سپس ال ک است فیش  ای  یر را در بانک  ای ملی، شعبه  ای حساب  ای دولتی، و ارت امور اقتصاد و دارایی و عالمه 

 زار تومان می باشد. این فیش  ددا ممکددن اسددت  8 زارتومان و  10 زار تومان،  12نمایید. مبالغ  ر یک ا  فیش  ا واریز  

در حال حاضر تغییر کرده باشد که شما جهت دریافت اطالعات برو  در مورد آن می توانیددد بددا کارش اسددان ایددران تحصددیل 

 .صحبت ک ید

  

 

 یاستعالک صدور کارت پایان خدمت المث 

  

 صزواارپایاعل ثمیاپپخپ ارزی ایش ولینارپاجارشوا

ا  آنجایی که ممکن است مشمولین خارج ا  کشور نیددز در رابطدده بددا نحددوه دریافددت و اسددتعالک صدددور کددارت پایددان خدددمت 

 .المث ی، سوال داشته باش د. در این قسمت نکات مربوط به مشمولین خارج ا  کشور را بررسی خوا یم کرد

ین مشمولین برای درخواست و استعالک صدددور کددارت پایددان خدددمت المث ددی، ال ک اسددت بدده سددفارت و یددا نمای دددگی در ابتدا ا

 .جمهوری اسالمی در خارج ا  کشور مراجعه نمای د و یک سری فرک را تکمیل ک  د

  

 .بر روی لی ک کلیک ک ید آخرین تغییرات خدمت سربا یجهت اطالع ا  

  

https://irantahsil.org/%d8%a2%d8%ae%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/


 : برای افراد خارج ا  کشور شامل موارد  یر می شود مدارك ال ک جهت صدور كارت المث ی

 برگه درخواست صدور کارت •

 کپی کارت معافیت و یا پایان خدمت قبلی •

 عکس پرس لی سیاه و سفید •

 برگه احرا   ویت •

 برگه تعهد •

 .الشه کارت اگر وجود دارد •

  زار تومان 8 زار تومان،  زار تومان و  10پرداخت مبالغ   •

  

 پپخپ ارزی انپارزا خپپیگی کارپایاا

عالوه بر ایددن توضددیح دادیددم کدده  .ما در این مطلب انواع روش  ای پیگیری کارت پایان خدمت سربا ی را بررسی می ک یم

چگونه بفهمیم کارت پایان خدمت صادر شده است؟ و  مچ ین نحوه اسددتعالک صدددور کددارت پایددان خدددمت المث ددی را بررسددی 

خوا یم به شما بگوییم که کد سخا چیست و پیگیری کارت پایان خدمت با کد سخا چگونه انجدداک کردیم. حاال در این قسمت می 

قبل ا  بررسی پیگیری کارت پایان خدمت با کد سخا قصد داریم به شما توضیح د یم که کد سخا چیست و بددا آن ا   .می شود

 .چه خدماتی در نظاک وظیفه می توان استفاده کرد

بگوییم که کد سخا، کدی م حصر به فرد است که برای  ر مشمول به صورت جداگانه صددادر مددی شددود.   در ابتدا باید به شما

این کد کاربرد ای بسیاری دارد که پیگیری کارت پایان خدمت با کد سخا ، ت ها یکی ا  آن  ا است. شما با استفاده ا  این کد 

  کشور، درخواست بررسی امریه، کارت المث ی، اطالع می توانید ا  خدماتی  مچون، درخواست مجو  برای خارج شدن ا

ا  محددل خدددمت و  یددره نیددز اسددتفاده ک یددد. جهددت پیگیددری کددارت پایددان خدددمت بددا کددد سددخا، کددافی اسددت بدده سددامانه 

 https://services.epolice.irمراجعه نمایید و با وارد کردن کد سخا به پیگیری بپردا ید. 

  

 .ندارید، کلیک ک ید بر اساس مدرک تحصیلی تعیین می شود  آیا درجه سربا یاگر ا  ارتباط 

  

https://sakha.epolice.ir/portal/login?service=https%3A%2F%2Fservices.epolice.ir%3A443%2Fintp%2Fticket_check
https://irantahsil.org/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%af%d8%b1%d8%ac%d9%87-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b3-%d9%85%d8%af%d8%b1%da%a9-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84%db%8c-%d8%aa%d8%b9%db%8c/


 

 پیگیری کارت پایان خدمت با کد سخا

  

 یزعاکاالا ان عکاداخپف ارپایاپپخپ ارزی 

امیدواریم که تا به این مرحله پاسخ تمامی سواالت شما در رابطه با نحوه پیگیددری کددارت پایددان خدددمت سددربا ی را ارائدده ما  

داده باشیم. پس ا  پیگیری کارت پایان خدمت با کد سخا و یا استعالک صدور کارت پایان خدمت المث ی در صورتی که کارت 

 . یرا را جهت دریافت کارت ارائه د ید نظاک وظیفه شما آماده بود، ال ک است مدارک

 کپی ا  کارت ملی •

 کپی ا  ش اس امه •

 عکس •

 کارت خون •

  

 ی عحلاصزواارپایاپپخپ ارزی ا  نپاکاچگونهاع  ؟

ارسال کارت پایان خدمت چیست و چگونه می توان   شاید یکی ا  سواالتی که به ذ ن شما می رسد این باشد که مراحل دقیق

 ن خدمت را پیگیری کرد؟به کمک آن کارت پایا

شما برای دریافت کارت پایان خدمت خود در مرحله اول باید به یگان خدمتی خود مراجعدده کددرده و بگوییددد کدده مدددت  مددان 

  .خدمت شما به پایان رسیده است

 .تحویل د ید  در آنجا به شما فرک  ایی را خوا  د داد که باید آن را تکمیل کرده و



ی مدارکی را به یگان خدمتی خود ارائه د ید که برای صدور کارت پایان خدددمت الزامددی  سددت د. سپس در مرحله بعد یکسر

 :این مدارک به صورت  یر می باش د

  

روی لی ددک آبددی  خددروج ا  کشددور سددربا ان در حددین خدددمتبرای کسب اطالعات بیشتر در مورد 

 .کلیک ک ید

  

 لیس ایزعاکاواعط عپیاض واکاجه اصزواارپایاپپخپ ارزی ا  نپاک

 آخرین مدرک تحصیلی فرد خدمت سربا یتاریخ شروع و خاتمه  آدرس محل سکونت

 محل آمو ش درجه سربا ی تخصص

 محل خدمت رسته خدمتی شماره پرس لی

 ناک محل خدمت مدت قانونی خدمت مدت خدمت انجاک شده

 گروه خونی و مدارک تایید ك  ده گروه خونی یگان اعزاک یگان ترخیص ك  ده

 رندددددددددددددددددددددددددد  چشددددددددددددددددددددددددددم قد عکس

  

  

مدارک باید تماک اطالعات شما توسط یگان خدمتی در سیستم نظاک وظیفه ثبت گردد تا کارت پایان خدددمت شددما پس ا  تحویل  

ارسال شود. البته شما پس ا  ارائه مدارک خود در یگان خدمتی برای بررسی وضعیت صدور کارت پایان خود می توانید با 

  .مراجعه به سایت نظاک وظیفه آن را استعالک ک ید

  

 .روی لی ک کلیک ک ید پیگیری پستی کارت پایان خدمتجهت اطالع ا  

  

https://irantahsil.org/%d8%ae%d8%b1%d9%88%d8%ac-%d8%a7%d8%b2-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%db%8c%d9%86-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%aa/
https://irantahsil.org/%d9%be%db%8c%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d9%be%d8%b3%d8%aa%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%aa/


 

 مراحل صدور کارت پایان خدمت

 چگونهارپایاپپخپ ارزی ا  نپاکارودااعاع     انگی خم؟

سربا انی که خدمت خود را به پایددان رسدداندند و م تظددر صدددور کددارت  سددت د در صددورت تدداخیر در آن مددی توان ددد آخددرین 

 .حل آن به صورت  یر می باشدوضعیت صدور کارت پایان خدمت خود را در سامانه نظاک وظیفه استعالک بگیرند که مرا

 .در ای ترنت عبارت »سایت نظاک وظیفه« را جستجو نمای د •

 .روی سایت نظاک وظیفه کلیک کرده و وارد آن شوند •

 .حاال ا  روی گزی ه  ای موجود بر روی گزی ه خدمات الکترونیکی کلیک ک ید •

سخا را به ع وان رمز عبور وارد ک  ددد. در انتهددا و در کادر دوک، کد   با با  شدن پ جره جدید در کادر اول، کد ملی •

 .نیز کد ام یتی را درج ک  د

حاال برای استعالک کارت پایان خدمت خود روی گزی ه وظیفه عمومی در قسمت راست کلیک کددرده و روی گزی دده  •

 .ک  د استعالک ضربه بزن د تا تماک اطالعات ال ک ا  آخرین وضعیت صدور کارت پایان خدمت خود را دریافت

صددحبت ک یددد تددا آنهددا شددما را  ایران تحصددیلحال اگر شما  ر گونه سوالی در این مورد داشته باشید می توانید با کارش اسان 

 .را  مایی ک  د

  

 .روی لی ک کلیک ک ید استعالک اصالت کارت پایان خدمتجهت دریافت 

   

، خدددمات نحددوه دریافددت پیگیددری کددارت پیگیری کارت پایددان خدددمتجهت کسب اطالعات دقیق ا   

پایان خدمت نظاک وظیفه سربا ی، استعالک کارت پایان خدمت، علت تاخیر در صدددور کددارت پایددان 

خدمت، مراحل صدور کارت پایان خدمت، مدارک ال ک جهت دریافت کارت پایددان خدددمت، سددامانه 

لمث ددی، صدددور کددارت پایددان استعالک کارت پایان خدمت، کد سخا، نحوه صدور کارت پایان خدمت ا

خدمت و مشکالت صدور کارت پایان خدمت ا  سراسر کشور ا  طریق تلفن ثابت با مرکز مشاوره 

https://irantahsil.org/
https://irantahsil.org/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%aa/


 . اس حاصل فرماییدتم ایران تحصیل

 تماس ا  سراسر کشور  9099072952

 (تماس ا  استان تهران) 9099072952

 یلشب حتی ایاک تعط 12صبح الی  8ا   پاسخگویی طریق تلفن ثابت بدون گرفتن کدا   تماس

  

 

 نحوه استعالک کارت پایان خدمت

  

 خالصه مطلب

ما در این مطلب سعی کردیم به تمامی سواالت مشمولین در رابطه با ای کدده چگوندده بفهمددیم کددارت پایددان خدددمت صددادر شددده 

ن خدمت المث ی چگونه است، پاسخ د یم. در صددورتی کدده پددس ا  مطالعدده ایددن مطلددب، است؟ و یا استعالک صدور کارت پایا

نیا  به اطالعات بیشتری در خصوص پیگیری کارت پایان خدمت با کد سددخا داشددتید و یددا بددا  ددر گوندده مشددکلی در پیگیددری 

مددامی سددواالت شددما در رابطدده بددا کارت پایان خدمت سربا ی، مواجه شدید، می توانید با کارش اسان ما تماس بگیرید. ما به ت

 .کارت نظاک وظیفه پاسخ خوا یم داد

 

https://irantahsil.org/

