
–انجاسازمان وظیفه عمومی مرکز افوا



اینترنتیصدور معافیت تحصیلی 

توضیحات عمومی سامانه

آموزش نحوه ثبت درخواست معافیت تحصیلی

آموزش نحوه ثبت درخواست بررسی توجیه تحصیلی

دانشگاه هاپذیرشمحل کاربران آموزش

 تغییر شماره تلفن ثبت شده–احراز هویت کاربران



فیلم آموزشی راهنمای ثبت معافیت تحصیلی

police.ir



فیلم آموزشی راهنمای ثبت معافیت تحصیلی

vazifeh.police.ir







epolice.ir انتظامی  خدمات الکترونیک سامانه 



services.epolice.ir    انتظامی  خدمات الکترونیک سامانه

Firefox مرورگر های



متقاضیان استفاده از خدمات الکترونیک وظیفه عمومی

هر فرد ذکور ایرانی از اول ماهی که طی آن ماه به سن هجده سال تمام می 
.رسد مشمول قانون خدمت وظیفه عمومی اطالق می گردد

:مثال
1382/05/17:                   متولد

1400/05/01:    تاریخ مشمولیت





Ctrl + Shift + Delete



بازیابی کلمه عبور برای کاربران دانشگاه ها و متقاضیان



متقاضیان با استفاده از شماره ملی

کاربران دانشگاه ها با استفاده از نام کاربری

:تولید فرآیند در دست 

اناستفاده از سامانه احراز هویت ناجا مخصوص متقاضی





خروج

تغییر رمز

صفحه اصلی

توضیحات

پیغام های عمومی بارگذاری شده

صفحه اصلی دانشجو



کاربر محل پذیرش

ذیرش دانشگاه هاپپیغام های کاربران 





نحوه ثبت درخواست معافیت تحصیلی دانشجویی

توسط متقاضی













ثبت توجیه 
عدم صدور

اهانتقال به دانشگ
تایید شرایط 

اولیه

شرایط ندارد

تایید اطالعات ثبت درخواست

شرایط دارد

عدم صدور مجوز

تایید یا عدم 
تایید دانشگاه

موافقت یا عدم 
موافقت 

صدور مجوز ثبت 
نام

عدم صدور

تکمیل درخواست

عدم صدور

تایید

عدم تایید

موافقت

عدم موافقت

تکمیل درخواست
و پرداخت

عدم شرایط



مشخصات فردی-مرحله اول 



نام فایل عکس 
حروف انگلیسی
یا اعداد باشد











فقط پایه دوازدهم–مدرک تحصیلی دانش آموزی ثبت اطالعات 

:تولید فرآیند در دست 

پرداخت مربوط به وزارت آموزش و پرورش می باشد–استفاده از سامانه استعالم مدرک تحصیلی وزارت آموزش و پرورش 

اطالعات تحصیلی قبلی–مرحله دوم 











درخواست معافیت تحصیلی دانشجویی–مرحله سوم 



:روش های جستجو

(مانیمطابق نام شناسه ساز)نوشتن نام دانشگاه -1

%ت استفاده از بخشی از نام دانشگاه و عالم-2

:تولید فرآیند در دست 

استفاده از کد شناسه سازمانی



مقاطع تحصیلی قابل نمایش برای هر دانشجو با توجه به مقطع قبلی نامبرده در سامانه می باشد: نکته 



:روش های جستجو

نوشتن نام رشته -1

%عالمت رشته و از بخشی از نام استفاده -2

:تولید فرآیند در دست 

استفاده از کد رشته 



:تولید فرآیند در دست 

استفاده از گرایش های مصوب وزارت علوم

(ارتباط میان رشته و گرایش)







در صورت داشتن شرایط اولیه می بایست پرداخت انجام دهد







.بعد از پرداخت موفق، درخواست با وضعیت تایید شرایط اولیه به صورت آنالین به دانشگاه منتقل می شود



عدم صدور مجوز ثبت نام



کاربران وظیفه عمومی مشترک می باشد–کاربر محل پذیرش -وضعیت در دسترسی متقاضی نمایش





مشاهده درخواست های در وضعیت ثبت درخواست



مشاهده درخواست های در وضعیت تکمیل درخواست



عدم صدورتوجیه ثبت درخواست بررسی 

توسط متقاضی







چاپ برگه توجیه عدم صدور





آموزش نحوه کار برای کاربران محل پذیرش





















کاربران وظیفه عمومی مشترک می باشد–کاربر محل پذیرش -وضعیت در دسترسی متقاضی نمایش













:وضعیت درخواست

صدور مجوز ثبت نام موقت



عدم تایید یا عودت محل پذیرش









گزارشگیری توسط کاربران محل پذیرش





چاپ برگ معافیت تحصیلی توسط کاربران محل پذیرش



:چاپ برگه معافیت تحصیلی

توسط دانشجو

 (لیبه صورت انفرادی و ک)توسط دانشگاه



آموزش نحوه کار برای کاربران تحصیلی 

معاونت های وظیفه عمومی

(ترخیص از خدمت)







چاپ برگه ترخیص از خدمت



ثبت نام و دریافت کلمه عبور جدید

احراز هویت

تغییر شماره تلفن ثبت شده





ثبت نام در سامانه و دریافت کلمه عبور جدید



تغییر شماره تلفن ثبت شده در سامانه




