
در چند سال گذشته، ثبت نام خدمت سربازی به صورت اینترنتی نیز امکان پذیر شده است. اما این امر به خصوص در چند 

سال اخیر و با همه گیری ویروس کرونا و به منظور جلوگیری از انتشار ویروس، الزامی شده است. از این رو مشموالن 

 مدارک الزم برای دریافتبرای دریافت کد سخا اقدام نمایند. اما این که می توانند به منظور جلوگیری از اتالف وقت خود، 

 .چیست و به طور کلی این کد چه کارایی دارد، مواردی است که تصمیم داریم در این مطلب به آن بپردازیم کد سخا

کد سخا در واقع یک شناسه مختص به هر فرد می باشد که با استفاده از آن می تواند تمامی امور مرتبط با سربازی خود را 

 خا به صورت غیر حضوری چیست؟پیگیری کند. اما مدارک الزم برای دریافت کد س

رقمی محسوب می شود که برای هر مسمول به صورت جداگانه و مجزا صادر می گردد. مشموالن  5کد سخا یک شناسه 

مراجعه کنند. اما در چند سال اخیر به دلیل همه گیر شدن ویروس  10می توانند به منظور دریافت کد سخا به دفاتر پلیس + 

ت غیر حضوری و از روش های مختلفی به مشموالن ارائه می شود که در این مطلب به آن می کرونا، این کد به صور

 .پردازیم
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 [caption/]مدارک الزم برای دریافت کد سخا چیست؟

ل دفترچه نظام وظیفه اقدام کنند. دفترچه نظام وظیفه تکمیل شده تمامی آقایانی که به سن مشمولی می رسند، باید برای ارسا

تحویل داده شود تا درخواست مبنی بر انجام  10را به همراه مدارک مورد نیاز باید توسط فرد مشمول به دفاتر پلیس + 

 .خدمت در سامانه سازمان نظام وظیفه عمومی ناجا ثبت شود
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 چیست؟ 1401ال مدارک الزم برای دریافت کد سخا در س

، باید اقدام نمایند. مدارک مورد نیاز به 1401در سال  مدارک الزم برای دریافت کد سخامشموالن نظام وظیفه با اطالع از 

 .منظور دریافت کد سخا و مراجه به سامانه سخا برای تمامی مشموالن یکسان می باشد

مه مربوط را از دانشگاه محل تحصیل دریافت و به دفاتر البته دانشجویان برای مشخص کردن مضعیت تحصیل خود باید نا

ارائه کنند. در صورتی که دارای مهارت و یا توانایی هستید، پس از ورود به سامانه سخا در قسمت مربوط  10پلیس + 

 .اطالعات مربوط به تخصص خود را ثبت نمایید

می باشد. مشخصات مشمول باید به درستی و  1ماره مدارک عمومی برای تمامی مشموالن نظام وظیفه شامل تکمیل برگه ش

 .با دقت ثبت شود. سپس بعد از انجام معاینات اولیه، مشموالن برگه مربوط به معاینات اولیه را تکمیل کنند

انجام واکسیناسیون و ارائه برگه مربوط به آن برای تمامی مشموالن الزامی و اجباری می باشد. این برگه ها باید از طریق 

صادر شود. فرم های نام برده شده باید یک به یک به طور کامل تکمیل شوند و به  10خدمات الکترونیکی انتظامی پلیس + 

 .تحویل داده شود 10دفاتر پلیس + 

 به همراه داشتن مدارک هویتی مانند کارت ملی، شناسنامه و... به منظور ورود اطالعات به سامانه سخا سربازی به نشانی

epolice.ir  + دریافت کنید.  10الزامی می باشد. با ارائه مدارک نام برده شده به دفاتر پلیس، کد سخا را از دفاتر پلیس

سپس با استفاده از کد سخا و کد ملی وارد سامانه سخا شوید. پس از وارد شدن به سامانه سخا، می توانید از آخرین وضعیت 

 .دنظام وظیفه خود اطالع به دست آوری

  

 کد سخا چیست؟

کد سخا یک کد چند رقمی می باشد که به تمامی آیاقان تعلق می گیرد. به عبارتی همان طور که کد ملی نشان گر هویت 

تمامی افراد جامعه چه خانم ها و چه آیان می باشد، کد سخا نیز نشان گر هویت مشموالن می باشد که با آن می توانند مراحل 

 .ترل کنندنظام وظیفه خود را کن
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کد  

 [caption/]سخا چیست؟ مدارک الزم برای دریافت کد سخا چه چیز هایی است؟

رقمی می باشد که برای هر مشمول و هر فرد منحصر به فرد صادر می شود. این کد بدون توجه  5کد سخا در واقع یک کد 

رقمی می توانند با  5گانی که مشموالن قصد خدمت در آن را دارند، صادر می گردد. مشموالن با داشتن این شناسه به ار

 .مراجعه به سایت نظام وظیفه، از وضعیت نظام وظیفه خود اطالع پیدا کنند

  

 کد سخا چه اطالعاتی را در اختیار فرد قرار می دهد؟

رقمی و کامال منحصر به فرد می باشد که اطالعات زیر را در اختیار فرد  5کدی همان طور که پیش تر گفته شد، کد سخا 

 :مشمول قرار می دهد

 اطالع از وضعیت خدمت سربازی 

 اطالع و پیگیری از مراحل معافیت های پزشکی 

 اطالع از تاریخ پایان خدمت 

 اطالع از مراحل صادر شدن کارت پایان خدمت یا کارت معافیت 

 یه مشمولینپیگیری وضعیت امر 

 درخواست دادن برای صدور مجدد کارت پایان خدمت یا همان کارت المثنی 

 اطالع از وضعیت معافیت کفالت 

  درخواست تمدید یا تعجیل تاریخ خدمت سربازی بعد از صادر شدن تاریخ خدمت سربازی و پیگیری آن از طریق

 سامانه

 در حال تحصیل خارج از کشور انجام تمام مراحل اینترنتی برای خروج دانشجویان مشمول 



  

 اطالعیه

 .دریافت کنید 10رقمی است که باید آن را از پلیس +  5کد سخا، کدی 

  

 نحوه دریافت کد سخا چگونه است؟

اقدام  10به منظور دریافت کد ساخا تنها کافی است که برگه وضعیت مشمول و برگه واکسیناسیون سربازی به دفاتر پلیس + 

ی که تمامی مدارک اعزام به خدمت شما همانند عکس سه در چهار، آخرین مدرک تحصیلی و... کامال نمایید. در صورت

درخواست شما را در سازمان نظام وظیفه عمومی ناجا ثبت می کنند. پس  10سدرست و تکمیل بود، کارکنان دفاتر پلیس + 

 .تحویل داده می شودبه شما  10از ثبت درخواست شما، کد سخا توسط کارکنان دفاتر پلیس + 

آن را نزد خود نگه داشته و تمامی مراحل خدمت خود  10مشموالن عزیز می توانند پس از دریافت کد سخا از دفاتر پلیس + 

رقمی و کد ملی خود، نمی توانید  5را از طریق این کد پیگیری کنند. الزم به ذکر است شما بدون در دست داشتن این کد 

 .هایی که برای شما دکر کردیم را در سامانه نظام وظیفه انجام دهیدهیچ یک از درخواست 

تذکر: مشموالن نظام وظیفه، دقت نمایید که به هیچ عنوان کد پنج رقمی نظام وظیفه خود را در اختیار دیگران قرار ندهید، 

است. عواقب در اختیار چرا که این کد همانند کد ملی کامال به شما اختصاص داده شده و به صورت شخصی صادر شده 

 .قرار دادن این کد به دیگران بر عهده خود مشمول می باشد

  

 نحوه دریافت کد سخا با کد ملی

دریافت اولیه کد سخا از طریق ارائه برگه اولیه و واکسیناسیون مشمول به سازمان نظام وظیفه میسر می باشد. اما در برخی 

نند و به دنبال راهی برای گرفتن مجدد آن می باشند. مشموالن برای دریافت از مواقع مشموالن این کد را فراموش می ک

 .دوباره کد سخا خود می توانند از طریق ثبت کد ملی خود در سامانه سخا اقدام کنند

به منظور دریافت کد سخا از طریق کد ملی ابتدا باید به سایت سخا مراجعه کنید و سپس بر روی گزینه فراموشی رمز عبور 

 .ه در واقع همان کد سخا می باشد، کلیک کنیدک

در صفحه جدید پیش روی خود، ابتدا کد ملی خود را وارد نمایید و سپس شماره موبایل همراه خود را ثبت نمایید و گزینه 

 .ارسال پیامک را بزنید. پس از چند دقیقه کد ساخی سربازی برای مشمول پیامک شده و شما می توانید وارد سیستم شوید

کارشناسان ایران تحصیل می توانند مشموالن نظام وظیفه را به منظور دریافت و همین طور بازیابی کد سخا شما را 

 .راهنمایی نمایند

  

 اطالعیه

 .در زمان فراموش کردن و یا مفقود شدن کد سخا، می توانید از طریق کد ملی مشمول آن را دریافت



  

 نحوه بازیابی کد سخا

الن پس از دریافت کد سخا، بدون اطالع داشتن از اهمیت این کد، آن را فراموش و یا مفقود می کنند. همان بسیاری از مشمو

طور که گفته شد بدون این کد، ورود به سامانه نظام وظیفه و استعالم معافیت تحصیلی و به طور کلی وضعیت نظام وظیفه 

ن نظام وظیفه عمومی ناجا برای این دسته از مشموالن که به هر برای مشموالن امکان پذیر نخواهد بود. از این رو سازما

 .رقمی سخا خود را فراموش و یا مفقود کرده اند، امکان بازیابی کد سخا را میسر کرده است 5دلیلی کد 

  

 مراحل تصویری بازیابی کد سخا

 .ابتدا وارد سامانه نظام وظیفه شوید

 .ید به منظور ورود به این سامانه کد ملی و کد سخا را داشته باشیدهمان طور که در تصویر مشاهده می کنید. با

 .به منظور بازیابی کد سخا، می توانید بر روی گزینه فراموشی کلمه عبور کلیک نمایید
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 [caption/]نحوه بازیابی کدسخا

  



بر روی گزینه فراموشی کلمه عبور، وارد تصویر زیر خواهید شد. در ردیف اول باید کد ملی مشمول پس از کلیک کردن 

 .را وارد نمایید. در ردیف دوم نیز شماره همراه مشمول باید وارد شود و سپس بر روی گزینه ارسال پیامک کلیک کنید
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 [caption/]آموزش بازیابی کد سخا

  

رقمی برای مشمول ارسال خواهد شد. شما توانستید کد سخا را از طریق مراحل گفته شده بازیابی  5پیامکی حاوی یک کد 

 .نمایید

  

 خالصه مطلب

رقمی می باشد که اطالعات مختلفی را در مورد مشموالن خدمت سربازی ارائه می دهد. از مهم  5کد سخا در واقع کدی 

ترین این اطالعات در ادامه نام برده ایم. توجه داشته باشید که از طریق مراحل ذکر شده می توانید کد سخا خود را بازیابی 

تماس بگیرید تا مشاورین ایران تحصیل راهنمایی  9099072952ه با شماره کنید. در صورت نیاز به راهنمایی و مشاور

باید به همراه مدارک شناسایی فرد  مدارک الزم برای دریافت کد سخاهای الزم را به شما بدهند. توجه داشته باشید که 

 .ارائه شود 10مشمول به پلیس + 

 اطالع از وضعیت خدمت سربازی 

 عافیت های پزشکیاطالع و پیگیری از مراحل م 



 اطالع از تاریخ پایان خدمت 

 اطالع از مراحل صادر شدن کارت پایان خدمت یا کارت معافیت 

 پیگیری وضعیت امریه مشمولین 

 درخواست دادن برای صدور مجدد کارت پایان خدمت یا همان کارت المثنی 

 اطالع از وضعیت معافیت کفالت 

 بعد از صادر شدن تاریخ خدمت سربازی و پیگیری آن از طریق  درخواست تمدید یا تعجیل تاریخ خدمت سربازی

 سامانه

 انجام تمام مراحل اینترنتی برای خروج دانشجویان مشمول در حال تحصیل خارج از کشور 
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