
–انجاسازمان وظیفه عمومی  رمزک افوا



ایٌتزًتیصذٍر هعافیت تحصیلی 

 ًِتَضیحات عوَهی ساها

آهَسش ًحَُ ثبت درخَاست هعافیت تحصیلی

آهَسش ًحَُ ثبت درخَاست بزرسی تَجیِ تحصیلی

داًطگاُ ّا پذیزشهحل کاربزاى آهَسش

 تغییز ضوارُ تلفي ثبت ضذُ–احزاس َّیت کاربزاى



police.ir



vazifeh.police.ir







epolice.ir



services.epolice.ir   

Firefox



هر فرد ذکور ایراوی از اول ماهی که طی آن ماه به سه هجده سال تمام می 
.رسد مشمول قاوون خدمت وظیفه عمومی اطالق می گردد

:مثال
1382/05/17:                   متولد

1400/05/01:    تاریخ مشمولیت





Ctrl + Shift + Delete









خزٍج

تغییز رهش

صفحِ اصلی

تَضیحات

پیغام ّای عوَهی بارگذاری ضذُ



ذیزش داًطگاُ ّاپپیغام ّای کاربزاى 





ًحَُ ثبت درخَاست هعافیت تحصیلی داًطجَیی

تَسط هتقاضی













ثبت تَجیِ 
عذم صذٍر

اًتقال بِ داًطگاُ
تاییذ ضزایط 

اٍلیِ

ضزایط ًذارد

تاییذ اطالعات ثبت درخَاست

ضزایط دارد

عذم صذٍر هجَس

تاییذ یا عذم  
تاییذ داًطگاُ

هَافقت یا عذم  
هَافقت 

صذٍر هجَس ثبت 
ًام

عذم صذٍر

تکویل درخَاست

عذم صذٍر

تاییذ

عذم تاییذ

هَافقت

عذم هَافقت

تکویل درخَاست  
ٍ پزداخت

عذم ضزایط



هطخصات فزدی -هزحلِ اٍل 



ًام فایل عکس 
حزٍف اًگلیسی 

یا اعذاد باضذ











فقط پایِ دٍاسدّن–هذرک تحصیلی داًص آهَسی ثبت اطالعات 

–

اطالعات تحصیلی قبلی–هزحلِ دٍم 











درخَاست هعافیت تحصیلی داًطجَیی–هزحلِ سَم 



:رٍش ّای جستجَ

(هطابق ًام ضٌاسِ ساسهاًی)ًَضتي ًام داًطگاُ  -1

%استفادُ اس بخطی اس ًام داًطگاُ ٍ عالهت  -2



هقاطع تحصیلی قابل ًوایص بزای ّز داًطجَ با تَجِ بِ هقطع قبلی ًاهبزدُ در ساهاًِ هی باضذ: ًکتِ 



:رٍش ّای جستجَ

ًَضتي ًام رضتِ   -1

%عالهت رضتِ ٍ اس بخطی اس ًام استفادُ  -2









در صَرت داضتي ضزایط اٍلیِ هی بایست پزداخت اًجام دّذ







.بعذ اس پزداخت هَفق، درخَاست با ٍضعیت تاییذ ضزایط اٍلیِ بِ صَرت آًالیي بِ داًطگاُ هٌتقل هی ضَد



عذم صذٍر هجَس ثبت ًام



کاربزاى ٍظیفِ عوَهی هطتزک هی باضذ–کاربز هحل پذیزش   -ٍضعیت در دستزسی هتقاضی  ًوایص





هطاّذُ درخَاست ّای در ٍضعیت ثبت درخَاست



هطاّذُ درخَاست ّای در ٍضعیت تکویل درخَاست



عذم صذٍرتَجیِ ثبت درخَاست بزرسی 

تَسط هتقاضی 







چاپ بزگِ تَجیِ عذم صذٍر





آهَسش ًحَُ کار بزای کاربزاى هحل پذیزش





















کاربزاى ٍظیفِ عوَهی هطتزک هی باضذ–کاربز هحل پذیزش   -ٍضعیت در دستزسی هتقاضی  ًوایص















عذم تاییذ یا عَدت هحل پذیزش









گشارضگیزی تَسط کاربزاى هحل پذیزش





چاپ بزگ هعافیت تحصیلی تَسط کاربزاى هحل پذیزش









آهَسش ًحَُ کار بزای کاربزاى تحصیلی 

هعاًٍت ّای ٍظیفِ عوَهی

(تزخیص اس خذهت)









ثبت ًام ٍ دریافت کلوِ عبَر جذیذ

احزاس َّیت

ُتغییز ضوارُ تلفي ثبت ضذ





ثبت ًام در ساهاًِ ٍ دریافت کلوِ عبَر جذیذ



تغییز ضوارُ تلفي ثبت ضذُ در ساهاًِ




