
services.epolice.ir    انتظامی  خدمات الکترونیک آدرس سامانه

مرورگر فایرفاکسدانلود 

قابل نصب و یا پرتابل

ازبا استفاده ورود به سامانه  

( نام کاربری)ملی شماره 

( رمز عبور)کد سخا 

جهت دریافت رمز جدید

فقط 

مرورگرهای



(کد سخا ) نحوه دریافت رمز عبور 

تابحال رمز عبور نگرفتید؟•

.دریافت کنید ( کد سخا)مراجعه ، رمز 10+به دفتر پلیس •

.، رمز جدید دریافت کنید"فراموشی کلمه عبور"می توانید از طریق •

:قبال رمز عبور گرفته اید ولی نمی توانید وارد سیستم شوید •

.از طریق روال تغییر رمز عبور ، رمز جدید دریافت نمایید •



بازیابی کلمه عبور برای کاربران دانشگاه ها و متقاضیان

جهت دریافت رمز جدید



توجه توجه 

شماره موبایل شما باید  قبال در سامانه 

وظیفه عمومی ثبت شده باشد 

-------------

در صورت عدم ثبت باید به

مراجعه تا شماره موبایل 10+دفاتر پلیس 

.شما را در سامانه ثبت نمایند

شماره موبایل

نام کاربری





نحوه ثبت درخواست معافیت تحصیلی دانشجویی

توسط متقاضی











مشخصات فردی-مرحله اول 



نام فایل عکس 
حروف انگلیسی یا 

اعداد باشد











فقط پایه دوازدهم–مدرک تحصیلی دانش آموزی ثبت اطالعات 

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



:نکته 

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



:روش های جستجو

نوشتن نام رشته -1

%عالمت رشته و از بخشی از نام استفاده -2

 pageو   page upبا کمک دکمه های -3

Down کیبورد  می توان همه رشته ها را دید







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





عدم صدورتوجیه ثبت درخواست بررسی 

توسط متقاضی







چاپ برگه توجیه عدم صدور




