
 

+ شهر خود کد سخای خود را دریافت نماید. 11دانشجوی مشمول با مراجعه به نزدیکترین مرکز پلیس  .1

 باشد. می رقمیکد سخا یک کد پنج 

مراجعه  https://services.epolice.irسپس به پرتال جامع سازمانی سرویس ای پلیس به نشانی .2

 نمایید

وارد نموده سپس درقسمت نام کاربری کد ملی و در قسمت کلمه عبور کد سخا و سپس کد امنیتی را  .3

 روی آیکون ورود کلیک نمائید.

 

 لی وموارد کردن کد  باکلمه عبور کلیک و  یدر صورت فراموشی کلمه عبور روی آیکون فراموش 

 عبورخود را بازیابی نمائید. تلفن کلمه شماره

که امکان مشاهده مشخصات خود را  در این ، خواهید شد  وارد صفحه اصلی  خود دکمه ورودبعد از زدن  .4

قسمت  دارید.

 



 ثبت درخواست ، وارد صفحه ثبت درخواست شوید. درخواست                  سپس در قسمت وظیفه عمومی  .5

 
وارد صفحه  افزودنکلیک بر روی آیکون و  معافیت تحصیلی دانشجویی داخلیدر پایین صفحه با انتخاب  .6

 .ثبت  درخواست شوید

 

 



باری می باشد کردن کلیه فیلدهای ستاره دار اج ابتدا مشخصات فردی  را وارد کنید. الزم به تذکر است پر .7

 یه قسمت بعد می رویم ادامه با زدن آیکن. بعد از پر کردن مشخصات 

 
در این قسمت مشخصات بستگان مشمول باید ثبت گردد . مشخصات شناسنامه ای پدر در این قسمت  .8

 یه قسمت بعد می رویم. ادامه . بعد از پر کردن مشخصات با زدن آیکناجباری می باشد 

 



اصالح و در  اطالعات تحصیلی دانشجو در این قسمت قابل مشاهده است .در صورت مغایرت اطالعات .9

 یه قسمت بعد می رویم ادامه ئید  با زدن آیکنتات صور

 
دانشگاه محل تحصیل،تاریخ شروع به  معافیت تحصیلی در این قسمت ثبت می شود. ابتدادر خواست  .11

. درصورتی که  ورت داشتن گرایش آنرا ثبت گرددتحصیل، مقطع تحصیلی و رشته تحصیلی و درص

 متقاضی ارسال پیامک را تائید نماید مراحل کار برای وی به صورت پیامک ارسال می گردد. 

  ثبت نمایند. 31/16/1399شروع به  تحصیل خود را  99کلیه دانشجویان ورودی مهر 

 
 



در قسمت مشاهده ، کلیه اطالعات وارد شده قابل رویت می باشد. در صورت تایید اطالعات و با کلیک بر  .11

و کلیک بر روی آیکون بله دردرخواست ثبت  خواست تحصیل دانشجویی داخلیتائید کاربر درروی آیکون 

 می گردد.

 را زده و  ابطال کاربر ثبتت اطالعات بعد از ثبت قابل ویرایش اصالح نمی باشند . لذا درصورت مغایر

 دوباره درخواست خود را ثبت و اطالعات را  وارد نمایید.

 

 
واستها مشاهده و گردش کار بعد از ثبت می توانیدآخرین وضعیت در خواست را در قسمت فهرست درخ .12

 آنرا ببینید.

 


