
                                         

                                          

 شروع 

 پایان

دریافت و بررسی درخواست معافیت تحصیلی  

 توسط دفاتر خدمات الکترونیک 

واجد شرایط  آیا 

 دریافت معافیت
    

 بله

صدور مجوز ثبت نام تحصیل 

 توسط دفاتر خدمات الکترونیک 

تایید صدور معافیت تحصیلی در  

سامانه توسط معاونت وظیفه  

شهرستانعمومی   

بررسی و کنترل مدارك توسط  

 معاونت وظیفه عمومی شهرستان  

 خیر 

ارسال مدارك به وظیفه عمومی  

 شهرستان توسط دفاتر خدمات
   

واجد شرایط  آیا 

می باشد؟  تحصیل  

 بله

 خیر 

1 

ثبت درخواست در سامانه جامع وظیفه عمومی 

 توسط دفاتر خدمات الکترونیک 

تحویل مجوز ثبت نام به دانشگاه  

مربوط از طریق مشمول 
  

ثبت ابطال مجوز ثبت نام در 

سامانه توسط معاونت وظیفه  
   

اعالم لغو مجوز ثبت نام به 

 دانشگاه مربوط توسط معاونت
   

تعیین تکلیف وضعیت مشمول  

توسط معاونت وظیفه عمومی  
  

امحاء سوابق برابر روش مربوط توسط  

شهرستان معاونت وظیفه عمومی   

آن به   تحویلصدور معافیت تحصیلی و 

دانشگاه مربوط توسط معاونت نماینده 

 وظیفه عمومی شهرستان

امحاء سوابق برابر روش مربوط  

توسط معاونت وظیفه عمومی  

 شهرستان

 فرم درخواست معافیت تحصیلی  دریافت پرینت        

 از سایت دانشگاه                          

انتظامی دفاتر خدمات الکترونیکدر  معافیت تحصیلی داخل کشوررروش صدو              

 دریافت پرینت موقت قبولی

از سایت سازمان سنجش    

۱ 

ارائه لیست دانشجویان پذیرش 

  شده توسط نماینده دانشگاه به 

 وظیفه عمومی  



 

 

            
             
             
             
             
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الکترونیکخدمات مراجعه به دفاتر  

 دریافت کد سخا 

 فعال کردن گزینه ارسال پیامک  

اطالعات مقطع   -مقطع قبلی ازتحصیل  فراغتتاریخ  –بستگان  /ورود اطالعات (محل سکونت 

 گرایش) /ریخ شروع به تحصیل/ رشته تحصیلتا /تحصیلی جدید (نام دانشگاه / مقطع

 انتخاب گزینه ثبت درخواست -انتخاب گزینه خدمات الکترونیک  –وظیفه عمومی  قسمتورود به             

وتایید اطالعات مشاهده اطالعات ثبت شده توسط مشمول  

تحصیلی  شرایط معافیت بررسی اولیه     

  epolice.irانتظامی ورود به سایت خدمات الکترونیک 

 به صورت اینترنتی / دانشگاههاي تهران بزرگ  وه ثبت درخواست معافیت تحصیلی داخل کشورنح             

 شروع 

 مشمول کد سخا دارد 

 مشمول کد سخا ندارد 

   الکترونیکجامع خدمات ورود به سامانه                                  

 )«کد سخا»   با استفاده از نام کاربري (ش ملی و کلمه عبور                       

 گزینه معافیت تحصیلی دانشجویان داخل کشور –انتخاب نوع درخواست      

 شرایط ندارد             دارد شرایط صدور مجوز ثبت نام      
 

 درگاه پرداخت بانکی (هزینه خدمات) ورود به  وانتقال درخواست به معاونت وظیفه عمومی ثبت درخواست توجیه عدم صدور



 توسط کارشناس وظیفه عمومی درخواست بررسی                                   

            
            ) 1ادامه( 

             

             

             

             

             

      

 انتقال درخواست به کارتابل دانشگاه                                      

 توسط کاربر دانشگاه  اطالعات ثبت شدهبررسی 

 تأیید درخواست    

 دارد نیاز به ویرایش               

 امکان ویرایش دارد                امکان ویرایش ندارد                

 توسط سامانه  شرایط معافیت تحصیلی بررسی                    

 درخواست به کارتابل وظیفه عمومی محل تحصیل ارسال                               

 عدم صدور معافیت تحصیلیشرایط ندارد /    شرایط دارد / صدور معافیت تحصیلی    

 ارسال معافیت تحصیلی به کارتابل دانشگاه ومتقاضی  
 نتیجه درخواست مراجعه مشمول به سایت و دریافت 

 پایان

 انجام ویرایش و تأیید درخواست         و ارسال پیامک به مشمولبه کارتابل متقاضی  عودت درخواست 

 عدم صدور وارسال پیامک به متقاضی   صدور مجوز ثبت نام اولیه  


