
 ل ی تحص رانی + راهنما گام به گام | ا امکی با پ  ی سرباز  تی اطالع از وضع

بسیاری از مشموالن خدمت سربازی برای اطالع از وضعیت نظام وظیفه زمان زیادی را اختصاص داده و به صورت حضوری در  

راستای کاهش مراجعات حضوری  سازمان های نظام وظیفه پیگیر این مهم می شوند در این خصوص سازمان وظیفه عمومی ناجا در 

اقدام به راه اندازی سامانه ی پیامکی برای مشموالن خدمت نموده است. در این مقاله به چگونگی اطالع از وضعیت سربازی با  

 پیامک پرداخته شده است. 

 

 اطالع از وضعیت سربازی با پیامک 

نموده است   110206010لسازی سامانه ی پیامکی به شماره  سازمان نظام وظیفه در راستای خدمات دهی آسان و سریع اقدام به فعا 

 که در دو سرویس ارائه ی خدمات می دهد. 

راه   ی عموم فهی وظ  یمشموالن توسط حوزه ها  ی ها و اقدامات انجام شده درخواست ی اعالم بررس ی اطالع رسان برای   سرویس اول: 

استعالم ،   ی،ارسال به شورا ، دعوت به شوراها، درخواست برا  دیی پرونده ، تا یبرررس خی مانند : تاراندازی شده است اقداماتی 

 ره ی به پست و غ ل ی عودت ، صدور کارت ، تحو

این   و رمز سخا یبا ارسال کد ملمی باشد و درخواست خود   ت ی وضع  نی استعالم مشموالن از آخر این سرویس برای دوم:  س ی سرو

 و نمایید.   امکی پ  110206010عالمت ؟ را به شماره   ست ی اففقط کدر این باره   امر امکان پذیر است

 در صورت تمایل به دریافت آخرین وضعیت مشمولین: 

 را ارسال نمایید 1عدد

 در مرحله ی بعد کد سخا را ارسال نمایید 

 در مرحله ی آخر کافی است کد ملی خود را درج نمایید.

 

 رسیدگی به پرونده: در صورت تمایل به دریافت اطالعات از وضعیت 

 را ارسال نمایید.  2ابتدا عدد 

 کد سخا را ارسال کنید. 

 در مرحله ی آخر کد ملی خود را درج نمایید.

 

 اطالعات از وضعیت رسیدگی به درخواست تعویض کارت: در صورت تمایل به دریافت 

 را ارسال کنید.  3عدد 

 کد سخا را وارد کنید.

 درج نمایید.در مرحله ی آخر کد ملی خود را 

 ( مراجعه نمایید.  10توجه داشته باشید برای دریافت کد سخا الزم است به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی) پلیس + 

 

 اظالع از غیبت سربازی با کد ملی 

مان نظام وظیفه  مشموالن سربازی برای جلوگیری از ثبت غیبت خود باید نسبت به دریافت استعالم وضعیت خود اقدام نمایند. ساز

 کشور هم امکان استعالم غیبت سربازی آنالین و هم امکان انجام این کار را به صورت حضوری فراهم کرده است. 



و تحویل مدارک هویتی می باشد. اما روش   10هوان طور که اشاره شد روش حضوری استعالم، مراجعه به یکی از شعب پلیس + 

ارآمدتر و سریع تر خواهد بود. برای این منظور الزم است مشمول در سامانه پیامکی  غیر حضوری واستعالم از طریق کد ملی ک

 مربوط به استعالم غیبت سربازی ثبت نام کند. مراحل این امر در ذیل ذکر شده است: 

ارسال   110206010ارسال عالمت سوال: در اولین قدم الزم است یک پیام حاوی عالمت سوال به سامانه ی پیامکی •

 . نمایید

پس ازارسال پیامک به سرشماره ی فوق، پیامی حاوی خدمات مختلف غیر حضوری نظام وظیفه  پیامک خدمات: دریافت  •

دریافت می گردد. برای استعالم غیبت سربازی با کد ملی باید گزینه ی چهارم یعنی ) نحوه استعالم وضعیت جرایم  

رسال شود. الزم به ذکر است که این کار به معنای فعال کردن  مشموالن غایب ( انتخای شود. بدین منظور عدد چهار باید ا

 تومان در پی خواهد داشت.  350سامانه ی پیامکی بوده و برای شخص هزینه ای بالغ بر  

در سامانه تکمیل می گردد. در این مرحله الزم است  ثبت نام مشمول فوق   4ارسال کد ملی و کد سخا: پس از ارسال عدد   •

 لی و کد سخا همانند توضیحات ارائه شده در قسمت قبل ارسال شود. به همراه کدم 1عدد

استعالم غیبت: در مرحله ی پایانی اطالعات سرباز مورد نظر از طریق پیامک به اطالع داده می شود و حتی در صورت   •

 وجود هرگونه غیبت از میزان آن مطلع خواهید شد. 

 

 

 

 

 الکترونیکی نظام وظیفه نحوه ی ورد به سامانه خدمات 

به طور مثال اگر دانشجو بوده اند باید برگه ی   و ثبت مشخصات خود می باشد.  10اولین اقدام مشمولین نظام وظیفه مراجعه به پلیس+

فراغت از تحصیل خود را با خود ببرند تا آخرین وضعیت تحصیلشان در سیستم نظام وضیفه ثبت گردد. پس از خرید دفترچه خدمت  

ازی و ثبت مشخصات در سیستم، برگه ای تحت عنوان برگه سبز خدمت به متقاضی تحویل داده می شود که در آن تاریخ اعزام  سرب 

 دریافت شود تا آخرین وضعیت خدمت مشمول قابل پیگیری باشد.  10فرد مشخص شده است. همچنین کد سخا باید از مسئول پلیس+ 

  از ثبت اطالعات، تاریخ اعزامی برای شخص تعیین می شود که قابل تمدید و تعجیل است. همان طور که ذکر شده در اولین اقدام پس 

و یا سامانه سخا نظام وظیفه قابل انجام شد. به این صورت که شما دلیل تمدید یا تعجیل خدمت خود    10این موضوع از طریق پلیس + 

  در یکم ماه های زوج و سایر سربازان نوزدهم هر ماه است. را به همراه تاریخ اعزام است که اعزام سربازان فوق دیپلم به باال

دریافت کنید. حال می توانید با مراجعه   10رقمی است از پلیس+   5همانطور که گفته شد شما باید کد سخا مربوط به خود را یک کد  

 ردن کد سخا و شماره ملی خود وارد پنل کاربری خود شوید: و وارد ک www.evazifeh.police.irبه سایت 

در پنل کاربری خود می توانید آخرین وضعیت اعزام خود را از منوی سمت راست و گزینه اعزام پگیری کنید. در چند رو آینده محل  

ن نظام وظیفه نیز در  آموزشی شما در این قسمت مشخص می شود. همچنین آخرین وضعیت تحصیلی ثبت شده شما در سازما خدمت 

 این سیستم قابل مشاهده خواهد بود. 

عالوه بر امکانات سیستم فوق، متقاضی می تواند درخواست تمدید یا تعجیل خود را از طریق سامانه ای دیگر به صورت اینترنتی 

و    نل کاربری خود وارد شویدثبت کند. برای این منظور الزم است وارد سایت زیر شده و با وارد کردن کد سخا و شماره ملی به پ 

 یکی از سه درخواست زیر را ثبت کنید.

درخواست خروج از کشور: اگر قصد خروج از کشور را دارید این سامانه می تواند در این زمینه و برای ثبت و پیگیری   •

ابتدا اطالعات خود را در سامانه   ست ی با یصدور مجوز خروج از کشور م یمتقاض انی دانشجو شرایط مشمول کارآمد باشد. 

 .  ندی پرونده خود به دانشگاه مراجعه نما لی و سپس جهت تکم ندی ناجا ثبت نما یعموم فه ی مرتبط با سازمان نظام وظ

تواند از طریق این  درخواست تمدید یا تعجیل در خدمت: اگر مشمول مایل به تغییر تاریخ اعزام ود به سربازی است، می   •

 سامانه اقدام نماید. 

http://www.evazifeh.police.ir/


درخوایت ارسال مجدد کارت: در صورت مفقودی کارت پایان خدمت، در این قسمت امکان ثبت درخواست خود مبنی بر   •

 صدور کارت جدید وجود دارد. 

 د.قابل پیگیری هستن  10تمام درخواست هایی که درسامانه سخا ثبت می شود از طریق مراجعه به دفاتر پلیس+ 

 

 کد سخا چیست؟ 

 

  ای به ارگان  یارتباط  چی و ه است   فهی در سازمان نظام وظ مشموالناست و منحصر به فرد و مختص  ی پنج رقم یکد سخا شناسه ا 

.   ردی گی مورد استفاده قرار م  فهی نظام وظ ت ی به منظور ورود به سا یندارد . کد سخا همراه با کد ملوی  ی سازمان خدمت و کد آموزش

 . مودکارت و … را مشاهده ن  ض ی ، تعو هی اعزام ، امر ط ی خدمت و شرا ت ی وضع نی توان اخر ی با استفاده از کد سخا م

 

 دسته اول  فه ی کد سخا مراکز اموزش نظام وظ ستی ل

 زی تبر عصری : مرکز اموزش ول ۱ کد

 (   یشرق جانی آباد ) آذر با د ی سع یانتظام ی روی : ن  ۲ کد

 ه ی : اروم ۳ کد

 رجندی : ب  ۴ کد

 ۰۵: کرمان ارتش  ۵ کد

 ۰۶ یانتظام ی روی : اراک ن  ۶ کد

 اصفهان یبهشت  دی : شه ۷ کد

 فارس ) ناجا (  – جهرم   بی دستغ دی شه  یانتظام ی روی : اراک ن  ۱۱ کد

 مرزن آباد چالوسه  یانتظام  یروی : ن  ۱۲ کد

 شهر نی مشک یانتظام  یروی : ن  ۱۳ کد

 ی : اصالندوز اردب  ۱۴ کد

 دوران  دی شه ییارتش منطقه هوا راز ی ش ییهوا یروی : ن  ۱۷کد 

 ) تهران (  یآذر  ی ری شمش  – ی ستار ییارتش دانشگاه هوا ییهوا یروی : ن  ۲۰ کد

 ارتش (  یی هوا یروی نوژه همدان) ن  دی شه ی شکار گاهی : پا ۲۱ کد

 سمنان ییهوا یروی : ن  ۲۷ کد

 ارتش بابلسر ییهوا یروی : ن  ۲۸ کد

 هاشم آباد – ارتش  ی: پدافند هوائ  ۳۱ کد

 تهران ییهوا ی روی : پدافند ن  ۳۲ کد

 ۰۱ ی ارتش تهران آموزش ین ی زم  یروی : ن  ۳۵ کد

 ۰۲ ی ارتش تهران آموزش ین ی زم  یروی : ن  ۳۶ کد



 ر ی عجب ش ین ی زم ی روی : ارتش ن  ۳۷ کد

 رجندی ب ۰۴: مربوط به  ۳۸ کد

 ارتش  ین ی زم ی روی : کرمان ن  ۳۹ کد

 ارتش کازرون ین ی زم  یروی : ن  ۴۰ کد

 و بلوچستان (  ستانی ارتش خاش ) س ین ی زم ی روی ن  ۰۸:  ۴۱ کد

 راز ی ارتش هوابرد ش ین ی زم  یروی : ن  ۴۲ کد

 راز ی هوابرد ارتش ش پی : ت  ۴۴ کد

 ارتش مراغه  ین ی زم  یروی : ن  ۴۵ کد

 توپخانه پرندک  ۳۳ارتش گروه  ین ی زم  یروی : ن  ۴۷ کد

 نی قزو ی زره ۱۶ارتش لشگر  ین ی زم  یروی : ن  ۴۹ کد

 دسته دوم  فه ی کد سخا مراکز اموزش نظام وظ ستی ل

 پرندک ) تهران (  ۲۳: مرکز آموزش  ۵۲ کد

 دوآب  ۳۰: لشکر  ۵۳ کد

 چهل دختر شهارود   ۵۸: لشگر ۵۴ کد

 کرمانشاه یزره ۸۱: ارتش لشکر  ۵۷ کد

 (  زدی )  بدی اکرم م ی: پادگان نب  ۶۴ کد

 سپاه امام رضا)ع( کازرون ین ی زم  یروی : ن  ۷۱ کد

 غرب کرمانشاه  النی ثابت خواه ، سپاه ، گ دی : پادگان شه ۷۲ کد

 ز ی تبر یقاض دی سپاه پادگان شه ین ی زم  یروی : ن  ۷۳ کد

 )عج( آباده عصری سپاه ول ین ی زم  یروی : ن  ۷۴ کد

 نی : وزارت دفاع قزو ۷۵ کد

 زی تبر یانتظام  یروی : ن  ۷۶ کد

 کرمان ییمای : هواپ  ۷۷ کد

 زدی سپاه خاتم  ی هوا یروی : ن  ۷۸ کد

 : ستاد مشترک سپاه ۸۰ کد

 تهران  –ارتش مهرآباد  ییهوا یرو ی ن  ای : سپاه مرودشت  ۸۱ کد

 : سپاه مرودشت  ۸۲ کد

 ه ی سپاه مالک الشتر اروم ین ی زم  یروی : ن  ۸۳ کد

 زد ی  یمقاومت سپاه پادگان خاتم یروی : ن  ۸۷ کد

 تهران ارتش  زکی : کهر ۸۶ کد



 سپاه اردکان یهوائ  یروی : ن  ۸۸ کد

 : سازمان زندان کرج  ۸۹کد 

 (   رازی فارس )ش  دی ( در اقل ین ی زم یرو ی : سپاه ) ن  ۹۱کد 

 یسار  عصری : سپاه پادگان ول ۹۴ کد

 

 

 دسته سوم  فه ی کد سخا مراکز اموزش نظام وظ ستی ل

 : دزفول سپاه  ۱۰۱ کد

 سپاه  ین ی زم ی روی بابل ن  یبابل پادگان المهد ک ی : هتل ول ۱۰۵ کد

 کرمان  رجانی ارتش س ییای در یرو ی : ن  ۱۱۹ کد

 دزفول  ی : لشگر چهار شکار ۱۱۵ کد

 شابور ی ن  یهاشم د ی سپاه شه  ین ی زم یرو ی : ن  ۱۲۳ کد

 زد ی  یقدوس  دی : سپاه شه ۱۳۵ کد

 راز ی ش  ژهی و گانی : ۱۵۹ کد

 راز ی ش یی : پدافند هوا۱۷۴ کد

 دزفول  ی شکار گاهی ارتش پا ییهوا ی روی :ن  ۱۷۵کد 

 تهران – نی امام حس یی هوا یرو ی : ن  ۱۷۶ کد

 مشهد  یی هوا روی : ن ۱۸۱ کد

 تهران ارتش  ی هوائ  یرو ی : ن  ۱۸۲ کد

 همت روانسر  دی شه ای  کرمانشاه  ی: ستاد مشترک سپاه شهدا  ۱۸۵ کد

 راز ی ش ییهوا ی روی : ن ۱۸۹ کد

 یانتظام  ی روی قائم شهر ن  رگاه ی : ش۲۰۰ کد

 ی قلعه مرغ ییمای : هواپ  ۲۰۶ کد

 ه ی ( واقع در افسر  ۲۷سپاه )لشکر   یپازوک دی : پادگان شه ۲۱۵ کد

 شد(   دی الزم بود به انجا اعزام خواه روی هر جا که ن  می در روز تقس یعن ی : مازاد ) ۲۲۶ کد

 زاهدان  ژهی و گانی : ۲۳۲ کد

 ییای در یرو ی : ن  ۲۳۴ کد

 : مرکز اموزش تکاور نزاجا لشگرک تهران تو جاده لواسانات ۲۳۵ کد

 راز ی : ارتش ش۲۳۸ کد



سپاه   ین ی زم ی روی مدرس ن  دی پادگان شه ای شد   دی الزم بود به انجا اعزام خواه روی هر جا که ن  می در روز تقس یعن ی : مازاد ) ۲۵۶ کد

 کرج(  سی )ص( بعد از پل فردبای واقع در جنب شهرک خاتم االن 

 امداد فاتب  گانی :  ۲۷۷ کد

 تهران (  فه ی ارتش تهران ) پشت نظام وظ ۵۷: تکاور لشگر  ۳۳۵ کد

 

 مدارک الزم برای دریافت کد سخا 

برای دریافت کد سخا به دفاتر  کارت ملی و اصل شناسنامه و عکس سه در چهار با ارائه ی مدارک خود شامل  مشولین می توانند

 خدمات مراجعه نمایند.

 

 

 


