
 دستورالعمل دریافت نامه معافیت تحصیلی 

 10از مراکز پلیس + 

به همراه سایر مدارک  و   دریافت نموده  به دو روش ذیلرا   خودفرم موافقت با معافیت تحصیلی  ، جویان مشمول نظام وظیفه الزم استکلیه دانش

 . تحویل نمایید

 

 شهرستان محل سکونت  10الف: مراجعه حضوری به دفاتر پلیس + 

 . نماید  مراجعه+   10پلیس    واحد  ه نزدیك ترینبا در دست داشتن مدارک زیر ب  جهت تشكیل پرونده نظام وظیفه  بدین منظور الزم است دانشجو 

 +10پلیس مدارک الزم جهت ارائه به 

   3*4یك قطعه عكس  -

 یك نسخه کپی کارت ملی  -

 یك نسخه کپی شناسنامه   -

 یك نسخه کپی آخرین مدرک تحصیلی  -

 دونسخه پرینت فرم تكمیل شده درخواست معافیت تحصیلی  -

 

 معافیت تحصیلی دانشجویان از سایت وظیفه عمومی : دریافتب

بر روی گزینه »خدمات اینترنتی وظیفه عمومی« کلیک نمائید تا وارد     / https://sakha.epolice.ir به سایت با مراجعه.  ۱

 ی احراز هویت خدمات انتظامی« شوید. »سامانه

با وارد کردن نام کاربری و کلمه عبور وارد سامانه شوید. در غیراینصورت بر  ایدگر پیش از این در این سامانه ثبت نام کردها.  ۲

 روی ثبت نام کلیک نمائید و عملیات ثبت نام را انجام داده و در نهایت وارد سامانه شوید. 

 »ثبت درخواست« را کلیک نمایید. سپس  پس از ورود از منوی سمت راست گزینه »وظیفه عمومی« . ۳

در صفحه باز شده در قسمت »ثبت درخواست جدید«، »نوع درخواست« را »معافیت تحصیلی دانشجویان داخلی« انتخاب  .  ۴

 کرده و بر روی »ثبت درخواست« کلیک نمایید. 

ای که پس از فارغ التحصیلی  نامهمشخصات فردی خود را وارد کرده و در قسمت اطالعات تحصیلی، موارد خواسته شده را طبق  .  ۵

اید، تکمیل نمائید. پس از تکمیل سایر اطالعات و ثبت درخواست، از مقطع ارشد برای ارائه به حوزه وظیفه عمومی دریافت نموده

اید،  هشوید و در ردیف درخواستی که ثبت کرد  ۳شود. مجدداً وارد مرحله  پیامکی در ارتباط با پرداخت هزینه برایتان ارسال می

 پرداخت را انجام دهید. 

در مرحله آخر پس از ثبت درخواست و کلیک بر کلمه تأیید، در صورت عدم تایید از سوی دانشگاه جهت تأیید نهایی دانشگاه  .  ۶

 ( نمائید.07۱۵۲۲۵۱۵9۱با واحد آموزش )تماس:

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


:فرم شناسه اینترنتی دانشکده علوم و فنون نوین *  ۳۶۷۴۹۹  

 

 

مدارک بارگذاری شده در فرآیند  ثبت نام اینترنتی بایستی توسط کارشناسان واحد آموزش تایید گردند. پس از طی این   *توجه*

 برای پرینت در دسترس دانشجو قرار خواهد گرفت.  درخواست معافیت تحصیلیفرم مرحله، 

 آموزش باشد. بایستی دارای مهر و امضای مدیریت  درخواست معافیت تحصیلیفرم  *توجه*

 

 


