
 سخا و ملی کد با وظیفه نظام وضعیت استعالم

خود از کد ملی و کد سخا  ظام وظیفهاستعالم وضعیت ن توانند برایدر حال حاضر مشمولین خدمت می

توانند به کمک سیستم هوشمند استفاده کنند. در این روش نیازی به مراجعه حضوری ندارند و تنها در خانه می

آخرین وضعیت خدمت خود را پیگیری کنند. معموال پیگیری وضعیت خدمت به این روش به استعالم نظام 

یت نظام وظیفه با کد سخا معروف است که مشمولین خدمت در آن وظیفه با کد ملی یا استعالم کردن وضع

 .توانند اکثر کارهای خدمت خود را انجام دهندمی

ها را طی کنند. دانید رفتن به خدمت فرآیندهای زیادی دارد که مشمولین خدمت باید آنگونه که میهمان

توانند استعالم وضعیت نظام وظیفه می 10ها برای کاهش رفت و آمدهای خود به دفاتر پستی و پلیس + آن

 .خود را به صورت آنالین انجام دهند تا متوجه وضعیت خدمت خود شوند

ای را در حال حاضر سازمان نظام وظیفه کشور برای استعالم کردن وضعیت نظام وظیفه سربازان، سامانه

د اطالعات زیادی را به دست بیاورند توانناندازی کرده است که مشمولین خدمت با مراجعه به این سایت میراه

و برخی کارهای اعزام به خدمت یا معافیت خود را انجام دهند. حال این سامانه کدام است و چگونه به کمک 

توانید استعالم وضعیت نظام وظیفه بگیرید؟ از جمله مباحثی هستند که در این مقاله ایران تحصیل آن می

 .یمها صحبت کنقصد داریم در مورد آن

  

حاجی بابایی، رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی، در مصاحبه  :اطالعیه

درصد حقوق سال گذشته خود را دریافت خواهند  90تلویزیونی خود بیان کرد، در سال جدید سربازان متاهل 

بر  1401مجرد نیز در سال هزار تومان خواهد بود. حقوق سربازان  500میلیون و  4ها کرد که حقوق آن

شوند، آن ها تعیین خواهد شد. به طوری که این دسته از سربازان به دو دسته تقسیم میاساس موقعیت آن

درصد  75دسته از سربازانی که در خطوط جنگی، خط مقدم و مرزی کشور مشغول خدمت هستند حداقل 

هزار تومان خواهد بود. دسته دیگری  750میلیون  3ها حقوق پایه را دریافت خواهند کرد. بنابراین حقوق آن

درصد حقوق پایه را دریافت خواهند  60از سربازان مجرد که در مناطق عادی و شهری مشغول خدمت هستند 

 .میلیون تومان است 3کرد که این رقم 

  

  

  

 سامانه استعالم وضعیت نظام وظیفه خدمت

https://irantahsil.org/%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-%d8%a8%d8%a7-%da%a9%d8%af-%d9%85%d9%84%db%8c-%d9%88-%d8%b3%d8%ae%d8%a7/


د همواره آن را پیگیری کنند، پیگیری وضعیت نظام وظیفه ترین اموری که مشمولین خدمت باییکی از مهم

انجام دهند. در  استعالم وضعیت نظام وظیفه توانند این کار را به صورت آنالین در سامانهها میباشد. آنمی

هر بار پیگیری وضعیت نظام وظیفه متوجه خواهند شد چقدر غیبت سربازی دارند یا چقدر زمان برای اعزام 

ها انجام دهند. در سامانه آنالین استعالم کردن ریزی خود را بر اساس آنخدمت وجود دارد تا برنامهها به آن

وضعیت نظام وظیفه، اطالعات بروزی در مورد وضعیت نظام وظیفه کشور و اخبار مربوط به آن وجود دارد. 

ر شده است، نیز قرار دارند. ها و قوانینی که در این زمینه توسط سازمان نظام وظیفه منتشهمچنین، آموزش

توانید اطالعات است که شما با مراجعه به این سایت میsakha.epolice.ir  آدرس الکترونیکی این سامانه

 .یادی را به دست بیاورید و بسیاری از کارهای خود را به صورت غیر حضوری انجام دهیدز

توانید همه اطالعات مربوط به اعزام مانند به صورت کلی شما با پیگیری وضعیت نظام وظیفه در این سامانه می

نید. بنابراین، الزم است تاریخ پست کردن دفترچه، تاریخ اعزام، نوع خدمت سربازی، امریه و غیره را مشاهده ک

همه مشمولین خدمت با نحوه پیگیری وضعیت نظام وظیفه در سامانه سخا آشنایی داشته باشند. برای آشنایی 

  .با مراحل و نحوه پیگیری از این طریق، در اداه مقاله با ما همراه باشید

  

  

 

  

https://sakha.epolice.ir/portal/login?service=http%3A%2F%2Fsakha.epolice.ir%3A80%2Fportal%2Fticket_check


  

 مراحل استعالم وضعیت نظام وظیفه با کد ملی و کد سخا

داشته باشند تا بر  کد سخا کلیه مشمولین خدمت برای پیگیری وضعیت نظام وظیفه خود باید کد ملی و

رقمی است که به هنگام  5ستعالم بگیرند. کد سخا یک کد سامانه سخا نظام وظیفه ا ها بتوانند دراساس آن

دهند تا در آینده پیگیری وضعیت نظام وظیفه با کد سخا آن را به مشمولین می پست کردن دفترچه خدمت

را انجام دهند. حاال اگر کد سخا خود را دریافت نکرده باشید یا آن را فراموش کردید بهتر است در ابتدا آن را 

اهنمایی کنند. بعد تر رتوانند در این خصوص شما را بهتر و آسانبازیابی کنید. کارشناسان ایران تحصیل می

 :از آن الزم است کلیه مراحل پیگیری وضعیت نظام وظیفه با کد سخا و کد ملی را طبق روال زیر انجام دهید

 سامانه سخا نظام وظیفه را در مرورگر خود به آدرس الکترونیکی  sakha.epolice.ir جستجو

ها را به عنوان نام کاربری و رای پیگیری وضعیت نظام وظیفه با کد ملی و کد سخا باید آن .کنید

کلمه عبور وارد کنید. در واقع کد ملی، نام کاربری و کد سخا، کلمه عبور شما خواهند بود. بعد از آن 

 .کد امنیتی را وارد کرده و گزینه ورود را کلیک کنید
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  بعد از ورود به سایت سخا در سمت چپ گوشه نواری را مبنی بر انجام خدمات الکترونیکی مشاهده

نوار کلیک کنید تا تمام خدمات خواهید کرد که برای پیگیری وضعیت نظام وظیفه بر روی این 

در پنجره باز شده  .حاال روی گزینه وظیفه عمومی کلیک کنید .الکترونیکی خود را مشاهده کنید

تمام امکانات مربوط به وظیفه عمومی را مشاهده خواهید کرد که باید برای پیگیری وضعیت نظام 

 .وظیفه خود روی گزینه استعالم کلیک کنید

  

 

  

  پس از زدن دکمه استعالم اطالعات مختلفی مانند زمان اعزام به سربازی را در این قسمت مشاهده

 .وع خدمت سربازی یا تاریخ پایان خدمت خود آگاه خواهید شدخواهید کرد و از ن

مراحل کامل استعالم نظام وظیفه با کد ملی و کد سخا را برای شما بیان کردیم. به طوری که شما تنها با  

توانید به راحتی وضعیت خدمت خود را پیگیری کنید. حال اگر به هنگام استعالم کردن داشتن این دو کد می

توانید برای برطرف کردن ام وظیفه با کد سخا و کد ملی دچار هر گونه ابهام و خطایی شدید میوضعیت نظ

 .صحبت کنید ایران تحصیل آن با کارشناسان

  

 استعالم وضعیت نظام وظیفه با کد سخا و کد ملی از طریق پیامک

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


توانند با سامانه پیامکی از آخرین وضعیت خدمت خود مشمولین خدمت میعالوه بر روش آنالین و اینترنتی 

استعالم بگیرند. برای این کار نیاز به کد ملی دارند و نیازی به اینترنت ندارند. بلکه تنها با گوشی هوشمند و 

است که  110206010 توانند وضعیت خدمت خود را پیگیری کنند. این سامانه پیامکی به شمارهساده می

 :کنیمها صحبت میدهد که در زیر در مورد آندو سرویس مختلف را ارائه می

  

 :سرویس اول

های وظیفه عمومی را ها در مورد بررسی و اقدامات انجام شده توسط حوزهرسانیدر این سرویس تمام اطالع

رسال به شورا، دعوت به شوراها، تواند تاریخ بررسی پرونده، تایید، اها میرسانیکنند. این اطالعمنتشر می

ها توسط این سامانه درخواست برای استعالم و عودت و صدور کارت، تحویل به پست و غیره باشد که همه آن

 .شودبه اطالع مشمولین خدمت رسانده می

  

 :سرویس دوم

را انجام دهند. توانند استعالم وضعیت نظام وظیفه با کد ملی و کد سخا در سرویس دوم مشمولین خدمت می 

ارسال کنند. سپس برای دریافت  ((110206010)) برای این کار تنها کافی است عالمت )؟( را به شماره

 :اطالعات زیر به ترتیب کدهای زیر را وارد کنند

  کد سخا و کد ملی را ارسال کنند1برای دریافت آخرین وضعیت مشمولین عدد ،. 

 کد سخا و کد ملی را به ترتیب ارسال کنند2ه عدد برای اطالع از وضعیت رسیدگی به پروند ،. 

  کد سخا و کد ملی را 3جهت اطالع از وضعیت رسیدگی به درخواست تعویض کارت به ترتیب عدد ،

 .پیامک کنند

  



 

  

توانند برای طی کردن سایر مراحل خدمت خود بعد از آن که مشمولین از وضعیت خدمت خود آگاه شدند می

های آن ها تجربه زیادی در زمینه خدمت سربازی و معافیتبا کارشناسان ایران تحصیل صحبت کنند. زیرا آن

تری کنند. عالوه بر این، افراد می توانند جهت دریافت های بهتر و آسانهنماییتوانند به شما رادارند که می

  .اطالعات بیشتر، مقاله زیر را مطالعه نمایند

  

  

 . طه کلیک کنید، بر روی لینک مربواطالع از وضعیت سربازی با پیامک جهت مطالعه مقاله

  

  

 دهد؟سامانه سخا چه خدماتی را به مشمولین خدمت ارائه می

گونه که در باال اشاره کردیم سامانه سخا کاربردهای زیادی مانند استعالم وضعیت نظام وظیفه با کد سخا همان

یدا کنید. حال در زیر توانید اطالعات زیادی را پو کد ملی دارد. به طوری که شما با مراجعه به این سامانه می

https://irantahsil.org/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d8%b2-%d9%88%d8%b6%d8%b9%db%8c%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85%da%a9/
https://irantahsil.org/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d8%b2-%d9%88%d8%b6%d8%b9%db%8c%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85%da%a9/


کنیم که در صورت نیاز به توضیحات بیشتر به چند نمونه از خدمات آن برای مشمولین خدمت ارائه می

 .توانید با کارشناسان این سامانه در تماس باشیدمی

  

 خدمات الکترونیکی سامانه سازمان نظام وظیفه

 توضیحات خدمات الکترونیکی

 ردرخواست مجوز خروج از کشو

این گزینه مخصوص دانشجویانی است که با گواهی اشتغال به تحصیل 

خواهند به خارج از کشور بروند یا سربازانی هستند که در حین خدمت می

 .تمایل به خروج از کشور دارند

 تمدید و تعجیل
خواهند زمان اعزام به خدمت خود راه به داوطلبان مشمول خدمت که می

 .دالیل مختلفی تغییر دهند

 عودت کارت
کاربران استعالم کارت پایان خدمت یا کارت معافیت خدمت مشمولین را 

 .کننداز این بخش جستجو می

 ها و رزومهمهارت
گونه که مشخص است، در این بخش مشمولین خدمت باید تمامی همان

 .های خود را درج کنندها و تواناییمهارت

اعتراض به درخواست معافیت 

 پزشکی

خواهند به آرای صادر شده به معافیت پزشکی داوطلبان مشمولی که می

 .خود اعتراض کنند باید از این قسمت آن را دنبال کنند

 استعالم

 :مواردی که از این قسمت وجود دارند عبارتند از

 تاریخ و محل اعزام به خدمت .1

 معافیت تحصیلی .2

 معافیت موارد خاص .3

 معافیت پزشکی .4

 یت جریمه غایبمعاف .5

 معافیت کفالت .6

 امریه و جذب .7

 سابقه خدمت .8



 کارت المثنی .9

 درخواست تعویض کارت .10

 خرید شماره سریال دفترچه
این قسمت، برای خرید شماره سریال دفترچه اعزام به خدمت مشمولین 

 .خدمت قرار داده شده است

  

 کد سخا چیست و چه الزامی برای دریافت آن وجود دارد؟

رقمی است که به تمامی افرادی که دفترچه خود  5همان طور که در ابتدای مقاله بیان شد، کد سخا یک کد 

را پست می کنند، داده می شود. البته، افراد می توانند از طریق روش های دیگری همچون: پیامک، اینترنتی 

افراد دارد و بنا به دالیل مختلفی، الزامی و ... نیز این کد را دریافت نمایند. کد سخا، کاربردهای مختلفی برای 

است تا تمامی سربازان آن را دریافت کنند. برخی از مهم ترین دالیل دریافت کد سخا، شامل موارد زیر می 

  :باشند

 درخواست تعجیل در اعزام به خدمت مقدس سربازی و یا تمدید زمان آن 

 دادن درخواستی جهت خروج از ایران 

  وظیفه از محل خدمتاطالع سرباز نظام 

ممکن است سوال کنید که اگر کد سخا را فراموش کنیم، چگونه می توان آن را بازیابی کرد؟ برای بازیابی کد 

  .سخا شما باید مراحل و اقداماتی را انجام دهید که برای آشنایی با آن ها می توانید مقاله زیر را مطالعه کنید

  

  

 . ، بر روی لینک مربوطه کلیک کنیدفراموش کد سخا برای مطالعه مقاله

  

  

 جدیدترین اخبار پیرامون استعالم وضعیت نظام وظیفه

 ۱۴۰۱حقوق سربازان در سال 

https://irantahsil.org/%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%b4%db%8c-%da%a9%d8%af-%d8%b3%d8%ae%d8%a7/
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 ۱۴۰۱برای سال »و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی در این خصوص گفتند:  رئیس کمیسیون برنامه

 ۵حداقل حقوق دریافتی باشد. این مبلغ امسال  %۹۰مصوب شده است، سربازان متاهل حقوقشان معادل 

هزار  ۵۰۰میلیون و  ۴مبلغ  ۱۴۰۱میلیون تومان بوده است پس حداقل حقوق سربازان متاهل برای سال 

 «.یین شده استتومان تع

 ۱۴۰۱خرید خدمت سربازی در سال 

هزار یورو  ۱۵نمایندگان مجلس شورای اسالمی تصویب کردند که مشموالن غایب خارج از کشور با پرداخت 

 .توانند کارت معافیت از خدمت سربازی دریافت کنند می

 معافیت سربازان دارای دو فرزند لغو شد

، بند مربوط به اعطای معافیت رایگان ۱۴۰۱نگهبان در الیحه بودجه  نمایندگان مجلس برای تأمین نظر شورای

 .فرزند را حذف کردند ۲به مشموالن متأهل دارای 

 هشدار نظام وظیفه به مشموالن غایب گروه پزشکی و پیراپزشکی

 صورت های رسانی اطالع ر کرد: برابرسردار تقی مهری رئیس سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی اظها

 تأمین هدف با اند، شده التحصیل فارغ ۹۸ سال در که پیراپزشکی و پزشکی های رشته مشموالن تمام گرفته

 و اعزام درخواست ثبت به نسبت ۹۹/۲/۱۵ تاریخ تا باید کرونا ویروس با مقابله و درمانی مراکز پزشکی کادر

 .کردند اقدام می خود خدمتی وضعیت تکلیف تعیین

 هشدار نظام وظیفه به مشموالن غایبی که وضعیت خدمتی خود را مشخص نکنند

 ۵۸سردار رحمان علیدوست بیان کرد: مشموالن غایبی که وضعیت خدمتی خود را مشخص نکنند برابر مواد 

رخورداری قانون خدمت وظیفه عمومی با تشدید محدودیت ها و محرومیت های اجتماعی همچون عدم ب ۶۲و 

 .های دولتی و خصوصی مواجه می شوند از تسهیالت دولتی و اشتغال به کار در سازمان ها و کارگاه

  

  

  

  

  :اطالعیه

ها توسعه منابع انسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قصد دارد با همکاری ادارات کل اجرایی در استان

تحصیلی دکتری، فوق لیسانس و لیسانس جهت اعزام به تعدادی نیروی متخصص، نخبه و متعهد با مدرک 



به  15/02/1401توانند تا تاریخ جذب کند. بنابراین کلیه متقاضیان می 01/04/1401خدمت در تاریخ 

مراجعه کنند  taavonyar.mcls.gov.ir یارقدیم( این وزارتخانه به آدرس اینترنتیسامانه مردم یار )تعاون

 .نام کنندها ثبترش و جذب در ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانتا با مطالعه شرایط پذی

  

 خالصه مطلب

با کد ملی و کد سخا صحبت کردیم و  استعالم وضعیت نظام وظیفه در این مقاله از ایران تحصیل در مورد

کردن وضعیت نظام  به اهمیت استعالم وضعیت کردن نظام وظیفه اشاره کردیم. در ادامه مقاله نحوه استعالم

وظیفه با کد سخا و کد ملی به صورت اینترنتی و پیامکی را توضیح دادیم. سپس ضمن معرفی سامانه آنالین 

نظام وظیفه سخا به برخی از خدمات آن اشاره کردیم. حال اگر شما هر گونه سوالی در مورد استعالم نظام 

 .اسرع وقت با کارشناسان این سامانه در تماس باشید توانید دروظیفه با کد ملی و کد سخا داشته باشید می

  

 .کنید کلیک جهت دانلود پی دی اف این مقاله

  

 


