
 مدارک مورد نیاز

 1 . پشت نویسی شده4*3قطعه عكس  شش 

سری(2)   2 . تصویر تمامی صفحات شناسنامه  

سری(2)تصویر کارت ملی پشت و رو .3  

، درمان مدرک کاردانی یا گواهی مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت . اصل یا گواهی4

ا دوره کاردانی را ت ، و آموزش پزشكی و یا شورای عالی انقالب فرهنگی مبنی بر اینكه برحسب ضوابط

 یدبه پایان خواهد رس 30/11/1400به پایان رسانیده و برای رشته های پذیرش نیمسال دوم تا تاریخ 31/06/1400

و در صورت آماده نبودن  مدرک فرم شماره 7 توسط دانشگاه مقطع قبلی تكمیل شود و با سایر مدارک ارسال 

.گردد  

یتصویر آخرین حكم کارگزینی کارمندان رسمی یا پیمانی وزارتخانه ها، سازمان ها و ارگان های دولت .5  

رح الیحه نیروی انسانی( یا گواهی معافیت از آنگواهینامه انجام خدمات قانونی مقرر)ط اصل .6  

مجوز ادامه تحصیل یا تائیدیه تسویه حساب با صندوق رفاه دانشجویان .7  

رگان های نامه موافقت بدون قید و شرط با ادامه تحصیل کارمندان رسمی یا پیمانی وزارتخانه ها، سازمان ها و ا .8

 دولتی

9. دانشجویان پسر تصویر کارت پایان خدمت، معافیت و یا اقدام به دریافت معافیت تحصیلی دانشجویی بر اساس 

 دستورالعمل ذیل:

آدرس مراجعه به پرتال جامع سازمان نظام وظیفه به  

services.epolice.ir  

 نام کاربری جهت ورود به سایت: کدملی و کلمه عبور: کد 5 رقمی سخا        

می شودپس از وارد شدن اطالعات فردی شما در این صفحه نمایش داده   



برای ثبت معافیت دانشجویی می بایست از مسیر وظیفه عمومی.... درخواست.... ثبت درخواست ....وارد صفحه 

ثبت درخواست شوید و معافیت تحصیلی دانشجوی داخلی را انتخاب و کلید افزودن را بزنید، وارد صفحه ثبت 

 درخواست می شوید . سپس مراحل ثبت نام را کامل نمایید

 درخواست ثبت شده شما در قسمت فهرست وضعیت های درخواست قابل مشاهده می باشد

-034با شماره تلفنجهت اطالعات بیشتر از چگونگی مراحل ثبت درخواست معافیت تحصیلی می توانید 

ن فرمایید.موزشی از این لینک دیدمشاهده فیلم آیا برای  تماس حاصل نمایید 542داخلی  34223451  

https://www.vazifeh.police.ir/index.jsp?siteid=25&fkeyid=&siteid=25&pageid=6995 

دانشجویانی که کارت معافیت ) موارد خاص، پزشكی، جانبازی و ... ( یا پایان خدمت دارند، نیازی به  :توجه

الزم بذکر است  .نمایند ارسالتكمیل مراحل فوق نداشته و بایستی تصویر کارت معافیت یا پایان خدمت خود را 

 .معافیت تحصیلی دانش آموزی به هیچ وجه قابل قبول نمی باشد

 

https://www.vazifeh.police.ir/index.jsp?siteid=25&fkeyid=&siteid=25&pageid=6995

